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Ministro da Fazenda a dar
de 1964
178
a. garantia do Tesouro Nacíonal <ao empréstimos a se53.'594
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fevereiro de 1964 - Retificado no D.a. de 9 e 12 de
março de 1964
53.612 - Decreto de 26 de tevereírv, de 1964 - Aprova relação de medicamentos es-

193

sencia.is para os fins previatos no Decreto nv 52.471, de
1963, e dispõe sôbre a aquisição de medicamentos (pela
Administração Pública Federal _ Publicado no D.O.
de 27 de fevereiro de 1964 Retificado no D. O. de 9 de
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22,1

221

de

222

222

223

.225

1964

53.649 - 'Decreto de 2 de março
de 1984 - Cria o Centro de
Instrução de Guerra na selva, COm sede em Manaus,
(AM) , subordinado ao Grupamento de Elementos de
Fronteira. Publicado no
D.O. de 3 de março de 1964

227

227

53.650 - Decreto de 2 de março
de 1964 - Declara de ínterêsse social, para fins de de-

sapropriação, a Fazenda 'Martland' "],faryland", "Marílândia" ou "Tocaía", e vários
lotes da Fazenda "Oaícaoa"
01't
"padre João" sitos na,
zona rural da Vila Inhomirim, distrito de M-agé,Estado do Rio de Janeiro, e
da outras providências
Publicado no D. O. de 3 de
março de 19-64 - Retificado
no D.O. de 10 de março de
1964

225

226

53. '651 - Decreto de 3 de março
de 1964 - Modífíca a redacão do Art. 19 do Decreto. n50.562, de 8 de maio de 1961·
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- Publicado no D. O . de 4
de março de 19-64

.229

53. '652 - Decreto de .8 de março
de 1964 - Cria 'O 'Núcleo CoIoníal de Andrada em terras

situadas nos Murricíplcs de
Cascavel, Catanduvas e 'La-

ranjeiras do Sul, no Estado

do Paraná Publicado no
D.a. de 4 de março de 1964'Retificado no D. O. de 10 de
março de 1964

230

53.653 Ainda, não foi publicado no D.a. . .... o........
230

53.-654..- Decreto de 4 de março
de 1964 - Autoriza o Ministéi:i o das Minas' e Energia,
por intermédio' da Divisão de
Fomento da Produção Mineral, a. adquirir imóvel no Estado do Rio Grande do Sul
- Publicado no .n.o . de 9
de março de 19</34

53.655 -

230

Decreto de 4 de março

de 1964 - Autoriza o 'Serviço
do Patrimônio da União a
adquirir imóvel no Estado do
Rio Grande do Sul, riecessárto ao Ministério das Minas
e Energia
- Publicado no
D.O. de 9- de março de 19"64
- Retificado no D. -O. de 12
de março de 19M
53,B56 - Decreto de 4 de março
de 1964 - Retifica o Decreto
ns 52. 31{i, de 1 de agôstc de
19"63 Publicado no D.O.
de 9 de março de 1964
53.65'7 - Decreto de 4 de março
de 19'64 - Extinção do Consulado honorário do Brasil
em Níce, França - Publicado no D.O. de 9- de marco
de 1964
53.0658 -Decreto de 4 de março
de 1964 - Retifica o enqua..
dramento dos cargos e funções do Departamento Administrativo do Serviço Púb1ico
- Publicado no D. O. de 9
de março de 1964 Retificado no D.Q. de 12 de
março de 19-64
L.......
'53.-659 - Decreto de 4 de marco
de 1964 - Extingue o Consulado Honorário do Brasil em
Horta, Portugal - publicado

231

231

231

no D.O. de 9 de março de
lS64
53.660 - Decreto de 4 de março
de 1964 - Eleva à categoria
de Embaixada a Representação Diplomática do Brasil
junto ao Govêrno da .jordãnía,
- publicado no D. O. de 9de março de 1964
53.661 - Decreto de 4 de marco
de 1-964 - Cria a Embaixada
do Brasil na Nova Zelândia
Publicado no ti.o. de 9
de março de 1964 - Retlfícado no D.O. de 12 de março
de 1964
53.-6'132 - Decreto de 4 de março
de 1'964 - Institui. Comissão
para. proceder a exame do
cálculo de vencimentos e vantagens dos Membros da Magistratura do Ministério PÚ~
blíco Pederal, do Serviço Juridicb da União e dos Autárquícos - publicado no D.O.
de 5 de março de 19-64

232

232

232

233

53. '6'63 - Decreto de B de março
de 1964 - Altera o artigo 29'
do Regulamento de Investigação . de Acidentes Aeronáuticos, aprovado pelo Decreto
nv ·24:.'749, de 5 de abril de
194:8 - publicado no D. O. de
10 de março de 1964

233

53.'664 - Decreto de 5 de março
de 1964 - Inclui funções grat.lfícadas no Quadro de Pessoal - Parte permanente do Ministério da Aeronáutica
e dá outras providências Publicado no D. O. de 10 de
março de 1964:

234

53.-665 - Decreto de 5 de março
de 1004 - Aprova o Regulamenta do Curso de Proteção

ao Vôo -

Publicado no D.C.
de l(] de março de 1964Retificado no D.O. de 13 de
',' . . .
marÇO de 1964

232

53.'666 - Decreto de 5 de março
de 1004 - Transfere a sede
da Fazenda Federal de Criação de Catu, no Estado da
Bahia, do Departamento de
Promoção ,AgTopeCUária, para
a área ocupada 'Pelo Pôsto
Agropecuário de Entre-Rios e

234

íNDICE
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cria o

Colégio Agrícola de
Oatu - Publicado no D. O.
de 10 de marco de 1964 .....

239

53.667 - Decreto de 5 de março
de HN34 - Altera dispositivo
do Regulamento
aprovado
pelo Decreto n- 23.25-5, de
Publicado no
27'-6-1947
D. O. de 10 de março de .1964

240

53.'6'68 - Decreto de 6 de março
de 1961
Regulamenta 'f.?
disposto no art. 39 da Lei
nv 4.291, de 12" de dezembro
de 1963 _ publicado no D.O.
de 9 de março de 1964 .....

240

'53.869 - Decreto de 6 de março
de 1964
Declara luto ofi...
cíal em todo país, em sinal
de pesar pelo falecimento de
Sua Majestade Paulo I, Rei
dos Helenos - PUblicado no
D.O. de 9 de março de 1964
-e- Retificado no D. O. de 24
de março de 1964

241

53.670 - Decreto de 9 de março
de 1964 - Aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo
de
Defesa
'Econômica _
Publicado rio
D.D. de 10 de marco de 1964
- Retífícado no D ~ O. de 13
e 18 de marco de 1'964

241

53.671 - Decreto de 9 de março
de 1964 - Aprova o Sistema
de Classificação de Cargos e
de Remuneração da SUDENE
Publicado no D.a. de 11 de
março de 1'964

258

53. -672 - Decreto de 9 de março
de 1964 - Altera o Anexo III
do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional dê
Obras Contra as Sêcas _
Publicado no 'D. 0-. de 10
de marco de 19'64
53.-673 - Decreto de 9 de marco
de 1964 - Instituí Comissão
para proceder a exame da situação salarial dos servidores públicos civis da, União
e sugerir novos valores para
níveis dos vencimentos de
cargos efetivos, cargos em
comissão e funções gratificadas Publicado no D. O .
de 10 de março de 1964 .....

264

264
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53.,674
Decreto de 19 de
março de 1964 - Dispõe sôbre a aplicação do artigo 23do Decreto nc 53.480, no Ministério das Relações Exteriores - publicado no n.o.
de 12 de março de 1964 .....
53.67'5
Decreto de 10 de
março de 1964 Constitui
no Ministério da Agricultura
Grupo de Trabalho para elaborar Plano Regional para
coordenação e fomento agropecuário nó' região do Vale
do Rio Doce e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 12 de março de
1964 - Retificado no D. O.
de 18 de março-de 1964 ....
·53.6'm
Decreto de 10 de
março de 19-64 - Institui a
Comissão Executiva de Auxílio às Vítimas das Enchentes
no Estado do Pará - Publicado no D.O. de 11 de março
de W64
5'3.677 - Decreto de 11 de março de 1964 - Autoriza o cidadão brasileiro Victor Belfort Arantes Filha a lavrar
caulin no munícípo de Pequeri, Estado de Minas Gea-ais. Publicado no D. O.
de 13 de março de 1964 ....
53.678 - Decreto de 11 de março de 1964 - Cria o Comissariado de Defesa da Economia popular e dá 'outras providênci-as - Publicado no D.
O. de 12 de março de 1964
- Retificado no D. O. de 18
de ma,rço de 1964
53.679 - Decreto de 19 de março de 1964 - Altera a redação do artigo 3.° do Decreto n.o 34.701, de 26 de novembro de ·1953, que organizou o Centro Técnico da Aeu-onáutíca - Publicado
no
O. O. de 13 de março de 19i34
- Retificado no z-,o. de 18
ôe março de' 1964
'...
53. fl80 - Decreto de 12 de março de 1964 - Retifica o sístema de classificação de C'argcs do Departamento Nacional de Estradas de R'odagem, aprovado pelo Decreto

2135

265

2~7

267

268

269

AT::lS

XXIV

DO iPODER ExE;C1J""TIVO

Págs ,
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TI.o 51.162, de 7 de
1961. e dá outras
cias' Publicado'
de 17 de março de

agôsto de
providênno !D.O.
19"54 ....

269

53.681 - Decreto de 12 de março de 1964 - Crra o Grnpc
de 'I'rabalho para elaboração de estudos preliminares
visando a implantação da
Fábrica Nacional de Inseticídas, no Município de Igarassú,
Estado de Pernaznbueo,

consignado a emprêsa Companhia Manuí'atora de Tecidos do N,:yte (Fáhrica Tacaruna) , de Recife, Estado de

e dá outras providências publicado no D.'U. de 13 de
marco de 1964 - Retificado
no D.O. de 18 de março de
1964
53.'682 -

269

Ainda não foi nubli-

cado no DiárIo Oficial - . . . . .
53.683 - Ainda não foi pubhcedo no Diário Oficial" ...... .
53.684 -' Decreto de 13 de março de 1964 - Altera ursposí-

270
2·70

.tívc do Decreto' TI. o 52.!J{l;(} de

21 de novembro de 1963, modtfcado pelo de TI.O 54.402, de
9 de janeiro de 1'964, e dá outras providências - Puoücado no D.a. de 16 de março
de 19":64
53.685 - Decreto de 13 de março de 1964 - Declara prtorttáriaao desenvolvámento do
Nordeste, para efeito de ísencão de quaisquer taxas e ímpostos
federais, a importação dos equipamentos noves,
sem similar nacional registrado neste descritos e consignados a emprêsa Comercial e
Industrial de Salvador' S.A.
de Salvador (Ba., ) - Publicado no ti.o, de 18 de março de 1964
Decreto de 13 de
-r- Cancela benefício de isenção de quaisquer taxas e impostos federais relativos a importação
de equipamento consignado
à emprêsa "Coco Alimentar
de Alagoas S/A", de Maceió
(AL) Publicado no D.O
de 18 de rnarc de 1964......

270

Pernambuco ~ Puolioadc no
D.a. de 18 de marco de 1964

275

Decreto de 13 de
53.688 mar.ÇJ) de 1964
Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para ereiso
de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a
ijIIl<lXJ"-'taçãlo dos equí'pamen't03 nóvns, sem simHay naeícnak registrado, neste descritos, e consignados a Companhia Eâetro-Metalúrgica do
Brasil CNDRLAR), de Reei,..
re, Estado de PernambucoiPubHcad'O no D.O. de 18 de
março -de 1964

276

'53.fJ89
Decreto de 13 de
março de 19M
Prorrcga.
wígêncía do Decreto número
51.143, de 4 de agôsto de
1961 Puolícado no D.O.
de 18 de março de 1964....

281

'53.690

Decreot de 13 de
marco de 1964
Declara
prtorltáa-ía para o desenvolvímento do Nordeste, [para
eretto
isenção de quaisquer taxas e ímoostos fe-

de

271

53.683

março de 1964

53.687
Decreto de 13 de
março de 1964
Declara
príoritárta ao desenvolvímen-

to do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer taxas e impostos federais a
ímçortacâo do equipamento
nove sem similar nacional
registrado, neste descrito, e

274

derais,
a
ímpcrtacão de
equipamentos novos sem similar nacional registrado e
consignados à emprêsa "Exportadora Machado Araújo
Ltda.", de Fortaleza (CE)
- 'Publicado no D.a. de 18
março de 1964

281

·53.691
Decreto de 13 de
março de 1964 Prorroga
vigência do Decreto número
193, de 20 de novembro de
1961 Publicado no D.a.
de 18 de março de 19ô4 ....

283

53.692.

Decreto de 13· de
Declara

marco de 1964

prioritária. para o desenvolvimento do Nordeste, para
efetivo de isenção de' quais-
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nacional registrado e consígnados à C'or~')anhia AgrQ

quer taxas e impostos federais, a importação de equí-

[lamentos novos, sem similar
nacional registrado e consignados a "Companhia Brasileira de Estruturas
CIBRESME",
üPE) - Publicado
de 18 de marÇl:) de

Metálicas
de Recife
no D.O.
19-64.....

Fabril Mercantil", de Recife,

283

para

taxas e impostos fe-

derais, a ímpoetação de equi-

pamentos novos, sem similar
nacional registrado e ccnsígnado à "Nordeste Industrial
S/A - NORDI8A", de Najtal; Fst·ad'J' do &0 Grande
do Norte - Publicado no D.
O. deIS de março. de 1964..

287

desenvolviNordeste, para

Roa-

efeito de isenção de

quais-

53.699 -

quer taxas e impostos re,
deraís,
a importação do
equipamento novo sem símíIar nacional regísteado, neste
descrito e consignado à em-

orêsa "Cotr-nífício
Capibaríbe S/A"~ .de Recife (PE)Publicado no D.O. de 18 de
março de 1964
53.695
Decreto de 13 de
anarc, de 1964
Declara
prícritáría
ao
desenvolvimente do
Nordeste, para

292

13

de

299

Interêsse social para fins -de
desapropriação as áreas rurais

que ladeiam os eixos. rodoviários federais, os leitos das ferrovias -naotona's, e as terras
beneficiadas ou recuperadas
por investimentos exclusivos
da União em obras de irrigação, drenagem e açudagem,
atualmente inexploradas ou
explorada..S conta'àriamente à
função social da propriedade,
e dá outras providências
Publicado no D. O. d'3 13 de
março de 196~

à

brica

prrorttárta para o desenvclvímento do Nordeste,
para
efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos f-ederais, a ímporfaçâo de equipamentos novos, sem símíler

de

299

53.700 - Decreto de 13 de
março de 1934 - Declara de

deraís, a importação do I equípamentr,
novo. sem similar
nacíonaj registrado,
neste
descrito e consígnad-.
"Fá-

'53.'696
Decreto de 13 de
marc., de 1964
Declara

Decreto

março de 1964 - Institui a
F u n d e. ç ã o Universidade do
Amazonas
Publicado no
D~O. de 16 -de março dê 1964

efeito de Isenção de quaisquer taxas e impostos re-

de Sacos Montanha
Ltda.", de Recife, Estadode
Pernambuco - Publicado no
D.O.'de 18 de março -de 1964

vantagens do Decreto número
47.053, de 20 de outubro de
1959, aos servidores civis sllbordinados à Diretoria deHi'drografía e Navegação e ao
Centro de Reparos Almirante
'Mor-aes Rêgo (Departamento
de Obras e Reparos e Dapartamento de Sinalização xãu-

tica) , do Ministério da. Marl-:
ilha, e 4.4. outras providências
- Publicado no D.O. de 16
de' março de 1964

53.694
Decreto de 13 de
março de 1964
De-clara

prrorátária
mento do

299

53.6913 -- Decreto de 13 de
março de 1964 _ Estende as

refeito de isenção de quais-

quer

295

Decreto de 13 de
março de 1964 - Institui o
"Dia do Engenheiro de Saneamento" Publicado no
D.O. de 16 de março de 1964

53.697 -

53.693
Decreto de 13 de
març-, de rSô4
Declara
prioritária para o desenvol-

vimento do Nordeste,

Estado de Pernambucc,
Publicado no D. O. de 18 de
marçO de 1964 ... ; ..'........

293

53.701 - Decreto
março de 1964 -

de

13 de
Declara de
utilidade pública para flns de

desapropriação em favor da
Petróleo Brasileiro S.A.
PEI'ROBRAS, em caráter de
urgência, as 'ações das com-

v<tllhias permjssíçnértas 'CIo
refino de petróleo - Puhll-

303
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cado no D'.O. de 16 de março
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53.708 - Decreto de 17 de
março de 1964 _ Autoriza. o
Grupo de 'I'rabalho criado
pelo Decreto ns 43.285, de
25 de fevereiro de 1958, a
ceder à Caixa Bconômica Federal de Brasília, as unidades
habitaclonaís por si adquíridas ou construídas: na Nova
Capit-al - publicado no D.O.
de ..18 de março de 1964 Retificado no D. O. de 25 de
IDfu""'ÇO de 1964

319

5i3.709 ----" Decreto de 17 de
março de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Maria
Aguiar (1 pesquisar cassiterita,
no município de Lábrea, Estado do Amazonas - Publirodo no D. O. de 18 de março
de 1964

320

53.710 - Decreto de 17 de
março de 1964
Autoriza
Macísa - Mineração da Amazônía Comércio e Indústria
S.A. a pesquisar oassiteríta
no município'le Lábrea; Estado do Amazonas - Publirodo no D.O. de 18 de lUIJ.TÇ'O
de 1964 - Retificado no D.O.
de 25 de março de 1964 ....

320

309

vidência e Assístêncla dos
Servidores do Estado (IPASEJ
e dá outras provídêncías Publicado no D.O. de 17 de
março de 1964 - Retifica·do
no D.Q. de 25 de março de
1964

53.711 ~ Decreto de, 17 de
março de 1964 - Autoriza. a
Macisa - Mineração da Amazônia, Comércio e Indústrla
S.A. a pesquisar cassttertta
no município de Lábrea. ESN
tado do Amazonas ~ publi~
cado no D. O. de 18 de marco
de 1964 - Retificado no D.O.
de 25 de março de 1964 .....

321

317

53.706 - Decreto de 17 de
março de 1964 - Altera. o
Decreto nc 49.130, de 211 de
outubro de 1960 - Publicado
no D.O. de 20 de março- de
1964

318

53. 712 ~ Decreto de 17 de
março de 1964 Autoriza.
Macisa _ Mineração da Amazônia, Comércio' e Indústria
"S.A .. a pesquisar cassiterita
no município, de r.ébree, lãsrodo do Amazonas - Publicado no D.O. de 18 de março
de 1964 - Retificado no .D.O.
de 25 de março de 1964 ....

321

de 1964

.306

53.7{)2 - Decret-o de 14 de
março de 1964 - Tabela. os

aluguéis de imóveis, no território nacional, e dá cubras
providências _ publicado no
D.a. de- 16 de março 0.'8 1964
- Retificado nos Is.O, de 18
e 25 de março de 1964

307

53.7ü3 - Decreto de 16 de
março de 1964 ----' Autoriza0
Ministério da Marinha a complementar os vencimentos dos

servidores que exerçam categorias congêneres às perten'Gentes às autarquias - Publicado no D.O. de 17 de
março de 1964 _ Retificado
no D.O. de 25 de marco de
1964
:

53.704 .....;... Decreto
março de 1964 -

de

16

308

de

Aprova o

Regulamento do Fundo Nacional de Investimentos (!<'UNAI) , instituído pelo artigo
74 da Lei n- 4.242, de 17 de
julho de 1963, e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 17 de março de 1964
- Retificado no D. O. de 25
de março de 1964
53.705 -Decreto de
17 de
março de 1964 Altera o
Quadro do Instituto de Pre-

53.707 - Decreto de 17 de
março de 1964 - Eleva-se à
categoria de Embaixada. e Representação diplomática do
Brasil junto ao Govêrno da
Islândia, com sede em 0.510
- Publicado no D.O. de 20
de março de 1964

318

53,713 - Decreto de 17' de
março de 1964 _ Autoriza
Macísa ----" Mineração da Amazônia, Comércio e Indústria
S.A. a pesquisar cassiterita
no município de Lábrea, Es-

XXVII

íNDICE

Pâgs
tado do Amazonas - Publicado no D.O. de 18 de março
de 1964
53.714 - Decreto de 17 de
março de 1964
Autoriza.
Macísa - Mineração da Amazônia, Comércio e Indústria
Sociedade Anônima. a pesqui-·
sal' cassiterita no munícípío
de Lábrea, Estado do Amazonas - Publicado no D. Ode 18 de março de 1964 ....
53.715 - Decreto de 17 de
março de 1964 - Retifica o
enquadramento dos cargos e
funções de que trata o Decreto nc 52.257-A, de 15 de
julho de 1963 - publicado no
D. O. de 18 de março de 1964
53.716 - Ainda. não foi publicado no Diário Oficial ....
Decreto de 17 de
março de 1964 - Retifica o
Quadro de Pessoal do Instituto de previdência e Assistência dos Servidores do Estado - Puolicedo no D. O .
de 18 de março de 1964

322

322

323
323

53.717 -

53.718 - Decreto de 17 de
março de 1964 - Estabelece
as anuidades e taxas a que
Sé a-afere a. Lei no 2.800, de
~.8 de junho de 1956 -- Publicado ne D.O. de 18 de
março de 1964
53.719 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Aprova. o
Q'u.adro de Pessoal da Escola,
Industrial Deodoro da Fonseca e dá outras providências
- Publicado no D. O. de 23
de março de 1964 - Retíffoado no D. O. de 31 de marco
de 196.4
:.

323

Págs .

53.722 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Concede à
companhia de Seguros LuzoBrasileira autorização para
funcional' e aprova os seus
Estatutos
Publicado no
D.O. de 19 de abril de 1964
53.723 - Ainda não foi publicado no Diário Oficip,l .....
53.724 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Concede a
Braslusítana Companhia Nacional de Seguros Gerais autorização para funcionar e
aprova. 08 seus Estatutos
Publicado no D.O. de 23 de
março de 1964
53.725 - Ainda não foi publicado no Diário Ofici@l ".,.'
53.726 - Decreto de 13 de
março de 1964 - Autoriza comunidade de serviços. entre
o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e a
Fundação Serviço ESpecial de
Saúde Pública relativos a estudos .projetos e construção
de serviços de abastecimento
de água e esgotos sanitários
no País - Publicado no D.o.
de 23 de março de 1964 .....
- Decreta de 18 de mar53.
co ele 1964 - Retifica o sistema de classificação de cergos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dC'3 Comerciários, aprovado pelo Decreto no 51. 350" de 23 de novembro de 1961, e dá outras
providências - Publicado no
D.O. de 30 de março de 1964
53.728 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Retifica o
Decreto nc 51.544, de 31 de
agôstc de 1962, que aprovou
o enquadramento das runcões
e empregos do Conselho Nacional do Petróleo e dá outra,';
providências _ publicado no
D. O. de 30 de março de 1964
53.729 - Decreto de 18 de
março de 1964 - "Altera denominações de funções gratirtcedae no Quadro de pessoal
do Ministério da Saúde Publicado no D. O. .de 23 de
março de 1964 ..... ..... ...

325
326

326
326

326

1727

323

224

53.720 - Decreto de ts de
março de 1964 _ Aprova aliterações introduzidas nos Estatutos da Sul América Terrestres, Marítimos € Acldentes, Companhia de Seguros,
inclusive -da Díretorla - Publicado no D. O. de 31 de
março de 1964

3-25

53,721 - Ainda não roí publicado no Diário Oficial .....

325

327

327

~27
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53.730 -

Decreto de

18 de

março de 1964 - Aprova as
alterações introduzidas nos
Estatutos de. SOCiedade Anônima de Seguros Gerais Lloyd'
Industrial Sul ,Americano, in-

clusive aumento de capital
social - Publicado no D. O.
de 30 de março de 1964 .....
53.731 - Decreto de 18 de
março de 1964 -

328

Aprova al-

terações introduzidas nos Estatutos da Companhía de Seguros Marítimos e 'terrestres
Lloyd Sul Americano, inclusive aumento do oapítal-socíal
- Publicado no Ir.O, de 30
de marco de 1964

328

53.732 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial

328

de servidão ou de desaproprlaçâo em favor da Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobrás.

53.734 - Decreto de 18 de
março de 1964. - Declara de
utilidade pública, para fins de
servidão ou de desapropriação
err, favor da petróleo Brastleíro S.A. - PETROBRáS,
imóveis situados no Estado da
Bahia, necessários à pesquisa
e lavra. de petróleo - Publicado no D. O. de 19 de março
de 1964

cias. _

328

331

331

333

54.743 Decreto de 18 de
de março de 1964 - Retifica.
o Quadro de Pessoal da Universidade do Rio Grande do
Norte. - PUblicado no D. O.
de 30- de marçoqe 19'64 ....

33-3

Decreto

de

18

de

Comple-

ho

329

cado no Diário Oficial .....

330

53.746 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial
53.747 - Decreto de 19 de
março de 19'64 _. Dispõe sôbre a composição do Conselho Nacional de Folclore. Publicado no D. O. de 21: de
março de 19M
53.748 - Decreto de 19 de
março de 1964. - Concede
reconhecimento ao 'Conse-rvatório Musical Pio XIl, de
Bauru, . Estado de São Paulo.
- Publicado no -D. O. de 24
de março de 1964. - Retifi-

subscrever a maioria de suas
c.ções -

Publicado no D.O,;

231

de 18

menta o Decreto
52.687,
de 14 de outubro de Hl63. Publicado no D. O. de 24 de
março de 1964
53.74& - Ainda não foi publi-

gta Nuclear (CNEN) , a criar

Aviação -

331

Publicado no D. O.

marco de 1964

lUUa sociedade subsidiária e

de 23 de' março de 1964 -

331

de 30 de março--de 1964 ....

53.744 -

5S.7b - Decreto de 18 de
março de 1964 - Autoriza a
Comissão Nacional de Ener-

publicado no D. O.
de 19 de março de 1964 .....
53.736 - 'Decreto de 18 de
março de 1964 _ Equipara
cursos da Escola de Especialistas de Aeronáutica e da
extinta Escola. Técnica de

Decret()

330

de
março de 1964 - Dispõe sôbre a contribuição compulsória dos- diplomatas para a
IPASE e dá outras providên-

53,742 -

53.733 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Declara de
utilidade pública, pare. fins

imóveis situados no Estado da
Bahia, necessários à pesquisa
e lavra de petróleo - Publicado no D. O. de 19 de março
de 1964
'. '" . .. .. .. . . ..

rzettnceõo no D. O. de, 31 de
março de 1964
53.737 - Ainda. não foi publicado no Diário Oficial .....
53.738 - Ainda não foi publicado no Diârio Oficial .....
53.739 - Ainda não foi publicado no Dip,rio O jieial .....
53.740 - Ainda não foi publicado no Diário otícisa .'.....
53.741 - Decreto de 18 de
março de 1964 - Dispõe sôbre
fi, execução do Plano Diretor
de Educação Física e dos Desportos - Publicado no D. O.
de 23 de março de 1964 Retificado no D ..O. de 31 de
março de 1964

334

33.4
334

334
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cado no D. O. de 31 de março de 1964
53.749 - Ainda não foi publi-

cado no Diário Oficial

334
335

53.75() - Decreto de 19 de
março de 1964 - Transfere
concessão
para
dístrfbuír
energia, elétrica. - Publicado no D. O. de 24 de março
de 1964
53'.751 - Decreto de 19.'de
março de 1964 - Transfere
ao Município de Cabo Verde.
Estado de Minas Gerais, concessão para distribuir ener-

335

gia elétrica. _ Publicado no
D; O. de 24 de março de 19ü4 335
53.75,2 - Decreto de 19 de
março de 1964 - Transfere
ao MunicípiO de Botelhos,
Estado de Minas Gerais, ccncessão, para dístrfbuir energia elétrica. _ Publicado na
D. O, de 24 de março de 1964 336
63.753 - Decreto de 19 de
março de 1964 -- Transfere
para Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. a concessão 'para distribuir energia, elétrica. - Publicado no
D. O.' de 24 de março de 1964, 337
53.754 -

Decreto, de

março de 1964, -

19 de

'I'ransfere

da Prefeitura Municipal de
Camaquâ para a Comissão
~tadual de Energia Elétrica
do Rio Grande do Sul concessão para produzir e distribuir energia elétrica. e autoriza a referida Comissão a
ampliar suas instalações naquele Município. - Publícadc
noD. O. da 24 de março de
1964 •
53.755 - Decreto de 19 oe
março' de 19M - Restringe a

deaembru de wsn. - publicado no D. O. de 24 de março de Hlfi4
33.76-9 .- Decreto de 19 de
(m2~ÇO ide 'J964 Concede
autorização para funcionar
como emprêsa de energia
elétrica.
Publicado no
D. O. de 24 de março de 19"54
'53.76'Ü' - Ainda não foi publicado no Diário Oficial ....
~3. 761 Decreto de 19 de
março de 1964 - Dá nova
estrutura e redação ao artigo 28 do Decreto ne 42.251, de
6 de setembro de 19:';,7. que
regulamentou a Lei nc 3.222.
de 21 de julho de 1957. Pubtícedo no D. O. de ?..o de

mar-ÇO de 1'964
5:~ ..762

337

zona de concessão do Munícípio de Anicuns, Estado de.

340

341

34l

~.

Decreto de 19 de
marco de HN~4 - Regulamento p·ar:.). o Corpo de Oífclaí..s
da hf'~ erva do Exército, lp ',lVUOD pelo Decreto lÍQ ·11 413,
cc r. de maio de 1957 ü-\tre·
l'ar:,~o,
Publicado no
D. O. de 20 de março de lJ64
5:l.76::; - Decreto de 20 de
marco de 1964 - Autoriza o
Banco Nacional do Desenvol-

338

ações ordinárias da Emprêsa
Brasileira de 'I'elecomumca(,.óois. - Publicado no -D. O.
de :"':3 de março de 1964 ....

--<

Uruburetama, Estado do Cea-

340

341

vimento Econômico a subacrcver, por conta do Fundo
Nacional de Investimentos,

Goiás, e dá outras providên-

cias. - Publicado no D. O.
de 24 de março de 1964 ....
53.756 - Decreto de 19 de
março de 1964
Declara a
cessação dos serviços de energia elétrica no município de

Pãgs.
ra, e outorga a respectiva
concessão à Companhia de
Eletrificação Centro Norte do
Crerá. _ Publicado no D· O.
de 24 de março de 1964 •...
339
53.757 Decreto de 19 de
março de 196,4 Revoga o
Decreto no 649, de 7 de março de 1962, que outorgou concessão à Hidrelétrica do Rio
Dôce S.A. --< publicado no
D. O. de 24 de março de 19G4 3.1.0
53.758' Decreto de 19 de
março de 1964 _ Renova o
Decreto nc 49.4:09, de 2 de

53.764 Decreto
março de 1964 -

Companhia

de 20

de
outorga à
Paranaense de

341
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Pága.

tado do Paraná. - Publicado no D. O. de 25 de março

de Energia Elétrica autortzaçãc de estudos para. o aprovei-

de 1964

tamento de energia hidráu-

lica existente no rio Chopim
e seus afluentes. no Estado do
FWaná.
publícado no
D. Q. de 25 de março de 1964.

{j3.765 -

Decreto de

20

342

de

março de 1964 _ outorga ao
Município
de
Clevelândia
concessão para. aproveitamento de energia .nídráunca. Publicado no D. O. de 25 de
março de 1964
Decreto de 20 de
53.766 março de 1964 - outorga à.
Companhia de Eletricidade do
Estado d-a. Bahia concessão
para distribuir energia elétrica no Município de Santa
'I'erezinha, Estado da Bahia,
e dá outras providências. "'-Publicado no D~ O. de 25 de
março de 19'64

342

343

53.767 Decreto de 20 de
março de 1964 - outorga à
Companhia. Fôrça, e, Luz Santa Clara concessão para .apro-

veítamento de energia hidráulica.
Publicado no
D. O. de 25 de março de 1964
53,.768 Decreto de 2(): de
março de 19'64 - outorga à
Centrais de Minas Gerais
S. A. concessão para distribuir energia elétrica no Município de Conquista, Estado
de Minas Gerais. - publicado no D. O. de 25 de março
de 1964
Retificado no
D. O. de 1 de abril de 1964 ..
Decreto de 20 de
março de 1964 - outorga à
Prefeitura Municipal de Nova
'Roma concessão para aproveítamento de energia hidráulica.
Publicado no
D. o. de 25 de março de 1954
53.77{) - Decreto de 20 de
março de 1964 - Outorga à
Companhia Paranaense de
Energia Elétrica COPEL
- concessão para o apreveítamento da energia hidráulica
Iíca de um desnível denominado Salto Grande, no município de Pato Branco, Es-

Decreto de 20 de
março de 19M Amplia a
zona de concessão da Companhia de Serviços Elétricos
ao Rio Grande do Norte,
pela inclusão de vários municípios do Esta.do. - publicada no D. O. de 25 de março
de 1964
,........
53.772 Decreto de 20 de
marco de 1964 - Autoriza o
Ministro da Fazenda a assinar Convênio entre a Comissão Executiva do Plano de
Recuperação Econômico-Rural da Lavoura Cacueira
WEPLAC) e o Instituto Interamerfcano
de
Ciências
Agrícolas da Organização dos
Estados Americanos (IICA).
- Publicado no b. O. de 23
de março de 1964
53.773 - Decreto de
2(} de
março de 1964 - Suprime
cargo extinto. - Publicado no
D. O. de 23 de março de 196.4
53.774 - Decreto de 2{} de
março de 1964 - Cria funções gratificadas no Ministério da Agricultura e dá outras providências. - publicado no D. O. de 30 de março

346

53.771 -

3.44-

347

347

348

de 1964

348

Decreto de 20 de
março de 1964 - Cria o Centro de Instrução de Matrítimos «Almirante Graça Aranha". - publicado no D. O.
de 31 de março de 1964 ....

349

Decreto de 20 de
março de 1964 - Altera temporàriamente, até 31 de dezembro de 1966, o art. 16
inciso V do Capitulo IV do
Regulamento para as Escolas
de Martnha Mercante, aprovado pelo Decreto nv 1.424,
de 28 de setembro de 1962. Publicado no D. O. de 31 de
março de 1964 . _..... _. . . .. .

349

5-3.775 344

53.769 -

5-3.776 -

345

5-3. '177 - Decreto de 2Do de
março de 1964 - Altera os
arts. 2º, 40 e 5º do Decreto
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nl? 42.112, de 20· de agõsto de
1957. - Publicado no D. Q.
de 31 de março de 1964 ....
53.778 - Decreto de
20 de
março de 1964 - Suprime o
art. 5-9 do Decreto nv 42.111,
de 2Q de agôsto de 195·7. Publicado no D. O de 31 de
março de 1964
53.779 - Decreto de
20 de
março de 196.4 - Autoriza o
Serviço do Patrimônio da

53-.786 -

cado no Dzário Oíiciat ....
350

350

[União a aceitar doação de
imóvel, para uso da. Diretoria
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. - Publicado
no D. Q; de 31 de março de
1964 .

.

_. . . .. . . .. . .

350

53.780 - Decreto de
23 de
março de 1964 - Declara de.
utilidade pública para fÜ1S
de desapropriação, pelo Depai tamento Nacional de Obras
.Contra as Sêcas, área de

terreno no Município de
Pentecostes, Estado do ceará,
para a instalação do Instituto de Pesquisas. - Publicar
do no D. o. de 31 de março
de 1964

35'1

53.781 - Decreto de 2{1; de
março de 1964 - Revoga Q
parágrafo único do art. 39
do Decreto n'?53. 403, de 10
de janeiro de 1964, e dá outras providências. - Publicada no D. O. de 31 de março de 19ô4
53.782 - Ainda não foi publicado no Diário Ofciial
53 .783 - Decreto de 20 de
março de 1964 - Autoriza a
firma Steíner Jóias Ltda., a
compvar pedras preciosas. publicado no D. O. de 25, de
março de 1964

351

53.784 _ Ainda não foi publicado no Diário Oficial ....

352

351
351

53.785 - Decreto de
20 de
março de 1264 - Abre. ao
Ministério da Fazenda, o crédito especial de Org
.
5O.000.MO,OO para o fim que
específica. _
Publicado no
D. O. de 31 de março de 1964

Ainda não foi publi-

352

Decreto de 20 de
março de 1964 - Regulamenta o art. 46 'da Lei nv 3.470,
de 28 de novembro de 1958.
- Publicado no D. O. de 31,
de 'março cL8 1964 •.... ,....
5'3.788 - Decreto de 20'<de mazco de 1964 - 'Retifica o Decreto nv '51.199, de 11 de agôsno de 1961 - Publicado no
D. O.
de 31 de março de
1964 ........ _...............
53. '7'89 - Decreto de 20 de março de 1964 ---, .&pro·va o Regimento da Agência do Departamento Federal de Compras
em São Paulo - Publicado
no D. O. de 24 de março de
1964 .
53.790 - Decreto de 20 de março de 1964 - Abre, pelo Ministério da Fazenda; o crédito especial de Cr$
.
8.351.484.593,40 (oito bilhões
trezentos e cinqüenta e um
milhões quatrocentos eoitenta e quatro mil quinhentos
e .noventa e três cruzeucs e
quarenta centavos) para o fim
que específícà. - Publicado
no D. O. de 31 de março de
1964 .
53.791 - Decreto de 20 de março de 1964 - Dispõe sôbre a
apllcaçãodcs recursos do Fundo Especial de Fomento e Defesa da Economia Algodceíra,
qrroveníentes da arrecadação
da cota. Instituída pelo item
VIII da Instrução nv 239, de
22-4-63, da SUMOC - Publicado no D. O. de 23 de mardo de 1964. - Reproduzido
no D. O; de 31 de março de
1964
,
53.792 - Decreto de 20 de março de 1964 - Transfere, da,
Gcvêrno do Estado do Paraná vpara a Companhia Fôrça
e Luz do 'Paraná, a concessão
para distribuir energia elétrica no distrito-sede do município de Araucária, e dá outras providências. - iPublicado no D. O. de 31 de
março de ·1964 .. ;...........

352

53.787 -

352

353

354

358

358

359
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53.793 -r-. Decreto de 23 de marco de 1964 - Outorga ao Mu-

nicípio de Itapeaçu concessão
para díetríbuír energia elétrica. - Publicado no D. O.
de 31 de março de 1964 ....

53.794 - Decreto de 23 de marco de 19"64 ---'- Outorga ao Munícípío de Uaupés concessão
~ar.a. dístríbuér energia elétrica. - Publicado no D. O.
de 31 de março de 1964 ...•.

360

361

Crédito Rural e dá outras
provídêncías. - Publicado no
D. O. de 24 de marco de 1954
53 ..802 - Decreto de 23 de março de 1964 - Institui o "Prêmio de Produtividade", a, ser
concedido a'OS produtores ru..
raís pela comissão de Fínancíementc da Produção - iP,uoücaüo no D. O. de 24 de
marco de 1964 •.............
53.003 - Decreto de ,23 de mar-

362

Interanlnísteríal encarregada
de examinar a situação econômico-financeira das autarquias e sccíedades de economia 'mista. - Publicado nó
D; O. de 24 de março de 19-64

361

Decreto de 23 de março de 1964 - Outorga à Emjprêsa Distribuidora de Enel'-

53.795 -

igia em Sergipe S. A. coacessão para distribuir energia
elétrica. - Publicado no D, O.
de 31 de março de 1964 ....
53.796 - Decreto de 23 de mar·ço' de 1964 - Autoriza Metais
de Goiás S. A. - METACO,
a pesquisar .gipsíta, no MUnictpto de Filadelfía, Estado de
Goíáa. - Publicado no D. O.

de 31 de março de 1964 .....
53 .79,7 _ Decreto de 23 de marco de 19M - Autoriza 'O cidadão brasileiro Custódio Netto Jr., a pesquisar aluviões

auríferos, no muntcípío de São
Félix do Xíngu, .Estádo do
Pará. - Públicado no- D. O.
de i de abril de 1964 .....•
53.798 - Decreto de 23 de março de 1964 - Autoriza o cidadão

brasileiro

Souza

Moraes

a

362

363

Cria. Oonüssâo

de 1964

368

Pôrto a pesquisar- feldspato
no município de Maricá, .Estado do Rio de Janeiro.
Publicado .no D. O. de. 1 de

364

çode 1964 -Autoriza o cidadão brasileiro Antônio Delahbera a pesquisar feldspato
no Mumcípíc de 'São João da
Boa Vista, Estado de S. Paulo
..:-Publicado no D. O. de 1
53.806 -.Decreto de 23 de março de 1964 - Altera a Iotacão numérica da Parte Permanente do Quadro de Pes~
soal do Ministério da Fazenda. - Publicado no D. O. de
24 de marco de 1964 ..•...••
53.807 - Decreto de 23 de mar..
co -de 1004 - Autoriza o cidadão brasileiro João oãndí-

53.8QO -

364

369

Decreto de 23 de mar..

da-abril de 1964

Decreto de za de março de 1964 - Autoriza o cidadão brasileírc Hugo Ferraz

Decreto de 23 de 'marco de 1964 - Autortze o cidadão brasileiro Ruy 'Teixeira
Leite a pesquisar diamantes
no município de Andaraí, Estado da Bahia. - Publicado
no D. O. de 1 de abril de 19:64

367

posto nos contratos coíetivos
de 'trabalho em vigor. - Publicado no D. O. de 1 de abril
53.805 -

5-3.799 -

abril de 1964

co de 1964 -

365

53 ..804 - Decreto de 23 de março de 1964 - Estende ao pessoal marítimo e naval do Deparbamento Nactonal. de Portos e Vias Navegáveis o dis-

Lázaro de
pesquisar

feldspato e. 'quartzo no município de Socorro, Estado de
Bâo Paulo. - Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1964-

53.801 - Decreto de 23 de marco de 1964 - Estabelece a coordenacâo das instituições federais de crédito; cri-a, junto
ao Conselho da Superintendência da. Moeda e do Crédito, a Comissão Nacional de

do Ribeiro e. pesquísar mínerio de ferro no munícípío de
Conceição, do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais. -

370

370
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Pâgê .
Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1964
53.808 - Decreto de 23 de mar..
ço de 1964 - Autoriza o. cídadão brasaleíro José Trindade
a pesquisar diamantes no município de Alto paraguaí, Estado de Mato Grcsso. - Publicado no D. O. de.J de abril
de 1964

371

271

53.809 - Decreto de 23 de março de 1964- Retifica o Decreto nv 4{}. 785, de 2'1 de janen-o de 1957. que dispõe sôore funções aextranumerán'íos-mensalístas para o enquadramento de pessoal da
Supermtendência das Emprê-

cias . -

ração Geral do Nc~este Sociedade Anônima a pesquisar
argila e caulim, no vmunící;pio de oaoo, Estado de Pernambuco.
publicado no
D. O. de ! de abril de 1964
53.814 - Decreto de 23 de março de 19-64 -

Autoriza o cí-

Publicado

l1J.:> D.

374

O.

375

Q

tigo 1Q da Leí vnv 2.904, de 8
de outubro de 1956, combinado com o art. 6Q , § 2 Q da Lei
nv 2.193, de 9 de março de

53.812 - Decreto de 23 de marco de 1964 - Autoriza o cidadão 'brasileiro Romeu Bamberg a pesquisar pedras COradas no município de Carlos
Chagas, Estado de 'Minas Gerais. - Publicado no D. O.
de 1 de abril de 19-64 ......
53.813 - Decreto de 23 de mar:"
co de 1964 - Autoriza Mine-

no Município de Diamantina,
Estado de Minas Gerais. Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1964
53.815 - Decreto de 23 de março de 1!'J64 - Constitui Gruüio Coordenador da Proposta
Orçamentária da União para
1965, e dá outras provídênde ;24 de março de ~964 ....
53.816 - Decreto. de 23 de marco de 1964 - Dá nova redação aos arts. 4'1 e 6 do Decreto nv 34.453, de 4 de nowembro de 1963. - Publica...
do no D. O. de 24 de março de 1964 ....•............•

sas Incorporadas ao Patrímônic. Nacional, por fôrça do ar-

1954, e dá outras jprovidênclas
- Publicado no D. Q. de 1
de abril de 1964
53. 81() - Decreto de 23 de mardo de 1964 ' - Concede à Indústria Mineração Alv'0 Mármore Ltda.. autorização para
funcionar COmo emprêsa de
mineração. publicado no
D. Q. de 1 de abril de 1964
53.811 _ Decreto' de 23 de março de 1964 - Renova o Deereto nc 4!,L 297, de 29 de junho de 1959 - Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1964

Págs.
d-adãJ:J' bresncs-o João Pinto
Ribas a pesquisar diamantes,

372

372

372

375

53.817 - Decreto de 23 de março de 1964 - Dá nova redação
ates arts. 4 Q e 69 do Decreto
n9 42.466, de 14 de outubro
de 19-57. - Publicado no D. O.
de 24 de março de 1964. 'Retificado no ÍJ. O. de 31 de
março de 1964

376

53.818 - Ainda não foi pu:blicadc no Diário Oficial .....•

376

:53.819 - Decreto de 24 de março de 19-64 - Dispõe sôbre a
aplicação dos arts. 20 e 21 da
Lei nv 3.998, de 15 de dezemoro de 1961. - Publicado no
D. O. de 25 de marco de 1964

376

'53.820 - Decreto de 24 de mar..
CO de 1964 - Dispõe sôbra a
',Profissão de atleta de futebol,

disciplina, sua participação
nas partidas e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 25 de março de 1964
- Retificado no D. O. de 1

373

de abril de 1964

377

53.821 - Decreto de 24 de março de 1964 - Autoriza 10 ci-

dadão brasileiro
tão de Araújo
água mineral no
Salgado, Estado
373

Durval Milia pesquisar
municipio de
de -Sergtpe.

Publicado no 1). O. de 25

de março de 1964 ...•.....•

379

53 .'822 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial ......

379
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'53.823 - Decreto. de 24 de mar..
ço de 1964 - Autoriza o cí ...
dedão brasileiro João Gírardeli a lavra-r água mínereà
no município de Monte Ale..'
gre do Sul, Estado de São
Paulo. - Publicado no D. O.
de 1 de' abril de 1964
Decreto de 24 de mar..
co de 1964 - Renova o De··
ereto n« 46.476, de 20 de julho de 1959. - Publicado no
D. O. d'a 1 de abril de 1964
53.825 - Decreto de 2'4 de março de 1964 - AutoriZa o cí..
dadâ brasileira Ana Cambraia
lDiniz a pesquisar grafita no
município de Oliveira, Estado
de Minas Gerade, _ Publica<ia no D. O. de 1 de abril
de 1964

.sentadorja especial
pela Lei -nc 3 .:807,
ecõsto de 1960 mo D. O. de 30
Ide 1964
379

'53.824 -

53.826 - Decreto de 24 de mar'ç~} de 1964 Aubcríza 'Ü oi..
dadão brasileiro Custódio Netto Júnior a pesquisar galena,
no município de São Félix do
.Xíngu, Estado do Pará..
Publicado no D. O. de 1 de
abril de 1964 .,..............
'53.821] - Decreto de 24 de mar.çode 1964 - Autoe-íza ç. cidadão brasüeiro Luiz Gonzaga de Araújo Lôbo a pesquisar dolomita, no município de
Itararé, Estad-o. de São Paulo
- Puohcado no D. O. de 1
de &brilde 1964
,'
53.828 - Decreto de 24 de março
de 196'4 - Autoriza o cidadão
IbI'lasileiro Aqmír Moraes a pesquísar quartzo no Município de
(rvIaiTaJbá" !Estado 'do Pará ll?ublicaJdo no D. O .de 1 de
abril de 1964
"""
53.,829 - Ainda não foi publicado no Diáirio o jicial
53'.83-0 - Decreto de 2.'4 de março
Ide 1964 - Declara. de mterêsse social, para fins de dt:::5aprcpriação as áreas de terras
'situadas no Mhmícípíc de Presidente Prudente, Esta.do e São
Paulo, e dá outras provtdênctas - Publicado no D. O.
de 25 de março" de 1964
53.831- Decreto de 25 de março
de 1-964 - Dispõe sôbre a apo-

380

380

instituída
de 26 de
Publicado
de março

53.832 a '53.'842 -----, Ainda não
foram .parblicados no Diário
Otidal .
&3.843 - Decreto de 2'5- de março
de 1964 -0ria funções gratífícedes no Quadro permanente
tio Minístérlo da Justiça e Negócios Interiores, com lotação
no Arquivo Nacional - Purolícado no D. O. de 30 de
março de 1964
53,.844 - Decreto deêõ de março
Ide 196'4 - ,Oria, no Departamento Federal de segurança

383

385

385

p,ú'blioa, uma quartel policial,

na Ilha 'das Flôres - Publicado no D. O. de 30 de março
de1964......................

385

5"3.845 - Decreto de 25 de março
1964 - Aprova as normas:
de 1964 - Aprova as normas
paria a' execução do Decreto
nO '53.·702, de 14-3-1964, que
tabela os aluguéis de dmóveís
- Publicado no D. O. de 30
de março de 1964 . "
;.

385

53.846 - Decreto de 25 de março de 1964 - Torna sem efeito o Decreto na 53.704, de 16
de março de 19M - publica'do' no D. O. de -30 de março
de 1964
,....

387

de

381

382

53.847 a '53.369 -

Ainda não
foram publicados no DiáTio

O iicuü

382
383

383

.

387

53.e.7íO ~ Decreto-de 30 de março
ide ·1964 - reettrtca. a Portarha nv 395,
4 de junho
de 1962,
do
Ministério da
Viação <e Obras. públicas, que
ap'rovou o enquadramento deüímttvo dos cargos e funções
da Estrada de Ferro Santa
Catarina 'e dá outras providâncías - Publicado no D; O.
de 1 de aibril de 1964
.
53.871 ~ Decreto de 30 de março

de

de 1-964 - Declara de ínterêsse sccdaâ, para fins de desapropriação a área de terras
'''íEng€1llho Serra" sitas no Mu-
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Págs.

Pág'.
Assístêncta dos Servidores do
msteuo üIPASEl e dá outras
orovídências - Publicado no

Vit6ria de Santo
Antão, IEstado de pernambuco
e dá outras providências r-uonceuo mo D. Q. de 31 de
nxapio de

março de 1964

53.872 - Decreto de 30 de março
de 1964 _ Altera o Quadro
do Instituto de Prevídêncía e
Aesístência dos Servidores do
!Estado (IJ?!ASE) e dá outras
provídêncías - Publicado no
D. O .. de :n-de março de 1964
53.873 - Decreto de 30 de março
Ide ,1.964 -

Altera

.D.
3&7

o Quadro

do Instituto de Previdência e

388

O. de -31 de marçõ de 1964

389

53.874 - Decreto d-a 30 de março
de 1964 - Altera a redação
do art. 9° e parágrafo único
do Decreto :r.P51. 011, de :;'4
de julho de 1961 - Publicado
no D. O. de 31 de março
'de 1964

~!9

53.875. - Decreto de 31 de marco
de 19,6'4 - DIspõe sôbre renado bancário
Publicado no
D. O. de 1 de abril de 1964

389

íNDICE DO APENSO
I _ Decretos do Conselho de Ministros
Págs.
11.217 - Decreto de 22 de' junho
'de 1962 - Concede à socieda-

de Belmcnte Navegação Límítada autorização para contímuar a funcionar como emprêsa de navegação de cabotag-em - -Publícado no D. O.
de 1.8 de fevereiro ôe 1964. .'

quisar feldspato, caulím e mica no município de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais
393

1 619 -

Decreto de 22 de not-embro de 1962
Autoriza o
crdedâo
brasileiro Rêmulo
Cruz Frenchiní a pesquisar
diamante no município
de
Diamantina, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.

- Publicado no D. O. de 6
de fevereiro de' 1964

394

1.932 - Decreto de 20 de dezembro de !!i62 - Concede à
Comlpa:nhia Adriáti:ca de Seguros, autorização para aumentar seu capital, no pais

----j

'de 6 de janeiro de 1964 ....

Págs ,
Decreto de 4 de de1 .805 zembro de 1962 - Autoriza o
cidadão brasileiro Sebastião
Raimundo de A'lmeida la pes-

393

- Republicado no D. O. de
18 de fevereiro de 1964 ... :..

394

II _ Decretos do Presidente da República
Pãgs.

Págs.
do pJ.'ojeto
e
Métodos de
Execução de Serviço, a Dlecrímínaçâo Orçamentária para
obras de ediffcioa públicos e
dá outr-as providências - pu-

51: .907 - Decreto de' 9 de abril
de 19-63 - Aprova o .enqua-

da-amento dos cargos e funções do Quadro do pessoal do
Departamento dos Correios e
Telégrafos - Retificado no
D. O. de 14 de fevereiro de
1964 .

blicado no D. O. de 8 de jamelro de 1964

397

397

52.'483 - Decreto de 20 de se'·
'tembro de 1963, Aprova o

51. 921 - Decreto de 26 de abril
de 19'6'3' ~ Autoriza estrangei-

sistema de QWs.sifica,ção de

ro a adquirir, em transferên-

Oargos do Território Federal
do Amapá e dá outras providências - Retificado no D. D.
de 10 e 14 de janeiro de' 1964

°

cia de aroremento,
domínio
.útil do terreno de acrescido

de marinha que menciona, em
Niterói, Eatado do Rio de Janeiro - Publicado no D. O.
/de 22 de janeiro de 1964 ....
52 ..147 -. Decreto de 25 de junho
de .19133 - Aprova as Normas

397,

Decreto de 27 de setembro de :1<963 - Autoriza
Sílvio Brandão Borges a comprae pedras preciosas - Pu-

52.503 -

404

Págs.

Págs.
bhcado no D. O. de 20 de

fevereiro de 19'64 .. ' ._........

40'4

52 .:5Hl -

Decreto de 27 de setembro de 1963' - Autoriza o

deense ,S.

de 23 de

janeiro
405

Decreto de 27 de setembro de 1963 - Autoriza
.Iesus Leite a comprar pedras
preciosas
'PUblicado no
D. O. 'de 20 de' fevereiro de

M,\.',518

-

19ô4 .

Decreto de 30 de setembro j.e 19<53 - Concede autortzaçâo
para
funcionar
como emprêsa de energia Elétrica à Companhia Fôrça e
Luz Santa Clara ---; R'etifioado no D. O. de 4 de re-

bro ue 1963 -

405

405

405

mãos Agi:bel't e Cía.. Ltde..
concessão para o aproveitarmento da, energia. hidráulica

transmissão -

Retificado

O. de 31 de janeiro

!TIO D.

406

406

52.-619 - Decreto de 7 .de outubro de 19'63- - Autoriza a Comissão Estadual de Energia

Elétrica do Estado do Rio
Grande do Sul a ampliar suas
tnstalacões - Retificado no
D. O. :cte 6 de' janeiro de 1964

406

52.637 - Decreto de 8 de outubro de 1963 - Aprova o Regimento do Departamento Nacional .de Obras Contra as
i,sêca5 ~ 'publicado no D. O.
de 28 de janeuvi úe 1964 ....

406-

52.638 _ Decreto de 8 de outubro de 1963- - Aprova o Quadro do Pessoal do Departamento Nacional de Obras Con-

de 1964

do 'desnível Salte Rio dos Pa-

tos, Município de prudentó405

'

_. . . .

.. '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.656 - Decreto de 10 de outubro de UJ63 - Autoriza ~
Emprêsa Minas da Bôa Vista-

4D6

407

52.648 - Decreto de 10 de outubro de Ü'63 - Declara de
mtdlidade pública a jrmandade da. Santa Casa de Mísericórdía de Xavantes, com
sede em Xavantes, Estado de
São Paulo'Publicado no
D. O. de 10 de janeiro de
lS64

ecrovertamento do desnível do
e-lo Chouím _ Retificado no
D. O. d.e" 4 de fevereiro de
lS64 .

-de

tra as Sêeas e dá outras provídêncías - Retificado no "D.
O. de 11' e 24 de fevereiro

Outorga a Ir-

'P0Us, Estado do Paraná ~
:p"etifieado no D. O. de 6 de
Janeiro de 1964
'"
'.
52.59'9 - Decreto de 1 de outuoro de ,J..9'&3 ~ outorga à
lPtAS':DAMEC S. A. Indústria
e· Comércio concessão para o

406

52.-617 - Decreto de 7 de outuoro de 1963 - Aprova o Regimento do Conselho Federal
de Educacão - Retificado no
D. O. de "24 de janeiro de 1964

52.'590 -

5:2.'59-1 _ Decreto de ,1"de outubro..de 12-53- - Autoriza a Prefeitura _Municipal de _Luzíânta
,;;-. corrstru!r uma linha
de
transmisaào e rêde de distribuicão _. Retrticado no D. O.
de 31 de janeiro de 1964 ..
52. '597 - Decreto de 1 de outu-

de 7 de fevereiro --e 25- de

março de 1964

de i9'64

,52.5\33 -

Decreto de 1 de outubro de 19,63 - lOutorgaà
Companhia Paranaense de
lE'n-ergi-a ~]étrioa COlHEI.,
-coneet.s§,o para distribuir
energiacelétrlca, no município
ide santa Isabel do Ivaí, Estado do Paraná ----' Retificado no
:n. O. de 6 de janeiro de 19,54

concessão
dístrtbuír
seu terrtno D. O.

6'2.6,10 - Decreto 'de 3 de outu:bl'odc 1963 - Autoriza
a
I(JQmpanhia Hídroelétrica do
Rio pardo e. construir linhas
40-5

vereíro de 1964

A. para o MUDl-

cíuíó de Candeias a
p~i.ra Pl'O'duzi.r
e
energia elétrica em
tório _ Retificado

eidadâc brasileiro
Tertulino
@êrTei'ra Martins, a comprar
oedres preciosas ~ PUblicado

110 D. O.
de 1964

52.600 _ Decreto de 1 de outuoro de 1963 - 'rreosrere da
CIrmprêsa Fôrça e Luz Ca~

S. A., a comprar pedras pre-

4D8
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PáJgs.
ciosas - Publicado no D. O.
de ·31 de março de 1964 ....
52.658 - Decreto de 10 de ouõubeo de, l}}63 }Autoriza
Aurelino Teixeira Nunes a
comprar pedras preciosas _
Publicado no D. O. de 20 de
fevereiro de 1964 ........•...
52.663 - Decreto de 11 de outubro de 19Q3 Aprova o
Jcegímento do Departamento
Econômico do Ministério da
Agricultura Retificado no
D. O. de 30 de janeiro de 1961
- Retíücado no D. O. de 6 de
fevereiro de 1964

408

1964

Augusto Má.rUns, para a. Co-

408

4Q8

os seus Estatutos - PUblicado no D. O. de 8 de novembrode 1963 - Retífícacao:

52.715 - Decreto de 21 de outubro de 1963 - Aprova alterações introduzidas nós Estatutos d,n Companhia Internacional de Seguros
Publicado no D. O. de 31 de
outubrovde 1963 - Retificado
no ID. O. de 20 de março de
1964
52.726 - Decreto de 22 de outubro de 1963 - outorga ao
Govêmo do Estado do Pará
concessão pau- a
distribuir
energia elétrica no Munícípío
de Santarém, no Estado do
Pal'á - Retificado no O. O.
de 7 de fevereiro de 1964 •...
52.752 - Decreto de 24 de outubro de 1963 ----: Deelara.. de
utilidade pública a Comunidade jsranciscana da Bahia",
com sede em Salvador, Estado ela Bahia - Publicado
no D. O. de 2 de março de
de ~964
:
"'
52.762. - Decreto de 25 de ou ...
tubro de 1963 - Aprova al-

terações introduzidas nos Es-

tatutos da Madepínho Segu-

410

52.763 - Decreto de 25 de outUbro de 1963 - 1rransfere de

52.699 - Decreto .de 18 de .outubro de 1963 Concede à
Companhia de Seguros do Edo Eatado de Goiás autorização para funcionar e aprova

Publicada no D. O. de 28 de
janeiro de 196.4

radora S. A. - Retificado
no D. O. de 16 de janeiro de

409

4~9

410

missão Elstaduál de Energia
Elétrica do Estado do Rlà
Rio Gl'a-nde do Sul, concessão
para distribuir energia elétrica - Retificado no D. ·0. de
6 de janeiro de 1964
52.765 - Decreto de 25, de OU-,
tubro de 1963 Outorga à
Prefeitura Municipal de Salmourão concessão para distribuir energia elétrica
Retificado no D. O. de {). de
janeiro de 1"964

52.766 - Decreto de 25 de outubro de 1963 Aprova o
Quadro de r-essoei da Escola
Técnica do Recife, e dá outras providências - Retificado no D. O. ôe 10 de janeiro
De 1964
52.767 - Decreto de 25 de OU-tubro de 1963 - Altera o Decreto n.v 51.629, de 19 de
dezembro de 1962 e dá outras
providências - Retificado no
D. O. de '10 de janeiro de 1964
52.776 - Decreto de 29 de outubro de- 1963 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos . da Companhia de
seguros de Vida Previdência
do Sul, inclusive aumento do
capital social Eetificado
no D. O. de 16 de janeiro de
1964

410

410

410

411

52.786 - Decreto de 30 de outubro de 1963 - Autoriza a
jemprêsa -Acadaca EMAG socíedede Anônima, estabelecida em Diamantina, Estado
de Minas Gerais, a comprar
pedras preciosas publicado no D. O. de 31 de março
,*1 1964

4LQ

410

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

52.794 - Decreto de 31 de outubro de 1963 Aprova o
enquadramento dos cargos,
funções' e empregos do IVI1nístério da Educação e Cultura e dá outras prcvídêneías
- Retificado no D. O. de 7
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Págs.

Págs.
7 de fevereiro de 1964 - Retificado no D. Q. de 14 de
fevereiro de 1964
52.801 - Decreto de 5 de novembro de 1963 Aprova

àlteracões

introduzidas

Estatutos

da jtalbras Com-

~wtema,

411

1964 . .

nos

panhía de Seguros Gerais,
inclusive aumento do capital
social - Retífícado no D. O.
de 16 de janeiro de 1'964 ....
52.860- - Decreto de 18 de noverhbTOde 1963 Declara
públicas, de uso comum, as
águas de diversos C1.U'SOS dágüa - Retificado 1110 /D•., O.
de 4 de fevereiro de 1964 ..

411

411

52.866 - Decreto de 14 de nowembro de 1963 - Autoriza a
Companhia Hidrelétrica do

São

Francisco

a

constituir

penhor' industrial a favor do
Banco Nacional do Desen-

wolvimento Econômico -

Re-

tificado no D: O. de 4 de tevereirode 1964

412

~

Decreto de 20 de novembro de 196~ ~ Declara de
utíhdade pública a Sociedade
Civil "Casas de Educação"
com sede no Estado da Guanabara - publicado no DI O
de 27 de fevereiro de 1964 ..
52.885 - Decreto de 20 de nowembro
1963 - Autoriza a,
firma Diamantes Industrrats
RodeI' Ltd.a.., a compra-r pedraspreciosas Publicado
no D. O. de 23 de janeiro de
janeiro' de 1964
:5-2.894 - Decreto de 21 de no·
vembrode 1963 - Aprova alterações introduzidas nos Eseatutos da Interamertcana
Companhia de Seguros Gerais
- publicado no D ..O. de 9 de
janeiro de 1964
52.895 - Decreto de 21 de novembro de 1963 - Concede- à
sociedade anônima "Elizabeth
Arden (South Amerícaj Inc.'
autorização para continuar a
funcionar na República -Publicado no D. O. de 24 de
janeiro de 1964
52.902 - Decreto de 21 de novembro de 1963 - Aprova o

52. 874

de Classlflcação de
Cargos do 'I'errttórlc Federal
de Roraima e dá outra.'> providências
Retificado no
D. O. de 6 de fevereiro de

412

de

412

413

52.906 - Decreto de 22 de nowembrc de 1963 - Declara de
utilidade pública a gociedade
de Liter,atura e Beneficência, com sede em Santo Angelo, E'Stação d;o R'io Grande
do Sul - publícado no D. O.
de 26 de, fevereiro de 1964 ..
413
52.907 - Decreto de 22 de novembro fie Ig,63 ~_. jjeclara de
utilidade pública a Instituto
São Pio X, como sede em Sdderópolis, Rota de santa. Catarlna - Publicado no D. O. de
5 de março de 1964 - Retaficadó no D. O. de 10 de março de 1964
'........
413
52.008 - Decreto de 22 de novembro de 1963 - Declara de
utilidade pública a "Liga das
Senhoras Católicas de São
Paulo" com sede na capital
do Estado de São Paulo publi-cado no D. O. de 31 de
março de 1964
413
52.910 :...- Decreto de 22 de novembro de 1963 - Leclara de
utilidade pública o Instituto
de Formação Doméstica e
Social Camplneiro com sede
em Campínah, Estado .de São
paulo - Publicado no D. O.
de 18 de março de 1964 Retificado no D. O. de 25 de
março de 1964 .. ",., .'....'..
414
Decreto de 22 de novembro de 1963 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Colonial Companhia;
de Seguros Gerais, relativa
ao aumento do capital social - Retificado no D. O. de
14 de janeiro de 1964'
52.915 - Dec-reto de 23 de novembro de 1963 - Aprova altei'açãointroduzida nos Es'tatutos da Borborema Comnhía de seguros Gerais, relativaaoaumento do' capital
social - Retificado no D. O.
de 14 de janeiro. de 1964 ....

52.914 -

412

412

414

414
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ts2.922 ~- Decreto de 25 de nowembro de 1963 - Retifica e
.ratífíca consolidando Os De-

cretos números 45.737, 45.738
e 45.739, todos de '6 de abril
de 1959
Retificado no
D. O. de 7 de janeiro de 1964
52.934 - Decret-o de 26 de novembro de 1963 _

415

Autcsíaa

o Departamento de Aguas e

Energia Jâlétríce de Minas
Gerais a construir linha de
transímssâo - Retificado no
D. O. de 25 de fevereiro de
;1954

.

415

52.938 - Decreto de 26 de novembro de 1963. - . Outorgaao Muinicípio de Anhangá
para distribuição de energia
elétrica - R'etiftca,do no D. O.
de 4 de fevereiro de 1964 ..
52.944 - Decreto de 26 de novembro de 1964 _. Concede
autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica a Centrais Elétricas do
Piauí S.A. (CEFTSA) - Retificado no D. O. de 18 de
fevereiro de 1964
52.946 - Decreto de 26 de novembro de 1963 Outorga
ao Município de Monte Sião,
concessão para distribuir
energia elétrica no referido
.Municfpío, no Estado de Mi-'
nas Gerais - Retificado no
D. o. de 31 de janeiro de
1964

415

415

seu .

sistema

a
de

transmissão - Retificado no
D. O. de 25 de fevereiro de
1964

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

52.977 - Decreto de 27 de novembro de 1963 - Autoriza a
Companhia de Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte a construir linha de transmissão
Retificado nos
D. O. de 25 de fevereiro e 25
de março de 1964

53.010 -

Decreto de 27 de novembro de 1963 - Acrescenta

ôrstosttívos ao Decret-o nú-

418

417

Decreto de 3, de deDeclara de
utilidade pública, 'para fins de

Decreto de 26 de no-

ampliar

416

zembro de Í963 -

vembro de 1963 - Autoriza a
Companhia Paranaense de
Energia Eâétrfca (COPEL)

416

53.067 415

52.964 _-

mero 52.275, de 17 de julho
de 1963, que institui O Conselho Nacional de Política Salarial e -dáoutl'as provldêncías - Publicado no D.O. de
29 de janeiro de 1964
53.058 - Decreto de 2 de dezembro de 1963 - Concede a.
Ford Motor do Brmsil S.A.
autorízaçâo para continuar a.
funcionar na República Publicado no D. O. de lO de
janeiro de 1964
'53.061 - Decreto de 3 de dezembro de 19133 - Prorroga,
por mais de_lO (~ez) anos, o
prazo de autorrzação para
funcionar o Banco de Crédito Real do 'Rio Grande do
Sul S.A., com sede em pôrtü
Alegre (RS) _ Publicado no
D. O. de 6 de março de 1964
53.064 - Decreto de 3 de dezembro de 1983 - Declara· de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Depa-rtamento de Obras Contra
as Sêcas, área de terreno na
Oídade de Natal, no Estado
do Rio Grande do Norte Publicado no D. O. de 23 de
dezembro de 1963 - Retificado no D.O. de 6-1-64 ..

415

desaproprláção pelo Departamenta Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terra situada no Munícípío. de São
Paulo, Estado de São Paulo
- publicado no D.O. de 23
de dezembro de 1963 _ Retdficado no D.O. de 6 de janeiro de 1964

417

Decreto de 4 de dezembro de 1963 Declara
de utilida-de pública, para fins
de desapropriação ou instituição de servidão, em favor da
Petróleo Brasileiro S.A. Petrobrás, terras situadas no
Município de Betím, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D.O. de 27-12-1963 Retificado no D.O. de 6 de
janeiro de 1964

417

53.074 -

415
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53.075 '-- Decreto de 4 de dezembro de 19-63 Autoriza

estrangeiro ~ adquírtr, em
regime de ocupação, o terreno
acrescido de marinha. que
menciona; no Estado da Guanabara - Publicado no D.O.

de 9de março de 1964 ....
53.105 - Decreto d-e 10 de dezembro de 19"83 - Concede à
"EMCA8A"

Mineração

-

Empresa

de

de

Calcário

de

417
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Bon'to, - Estado de. São Paulo. - Publicado no D. O. de
14 de janeiro de 1964
53.232 _ Deoreto de 12 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro, Dého Menozzj 'I'eixeíra a pesquisar
calcârío, argila e xisto argiloso e associados no munrcipio de Capâo Bonito - Estado de São Paulo. - Pu-

4?7
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Pága.
blicado no D. O. de 14 de
janeiro de 1964

·1tl8

53.233 - Decreto de 12 de de·
aembro de 19:63 - Autoriza o
cidadão brasileiro, Diogo :8-:;thônicoa pesquisar minério

de ferro "no munictp o de Santa Bárbara - Estado de.Minas Gerais. - Publtcaoo no
D. O.
1964 .
53.-235 -

de 14 de janeiro de
.......•.•...........•
Decreto de 12 de de-

468

Autorl,za o
Maurício
Mascarenhas .runqueíra a peequasar minérios de chumbo e
zinco, no mi.úücípio de Chabrasileiro,

pada dos Guimarães -

Es-

tado de Mato Grosso. - 'Publ'cado no D. O. de 14 de
janeiro de

1:964 .... :.......

469

53.236 - Decreto de 12 de dezembro de ,1~963 - Autoriza o

cidàdã o brastletro LesUe Melvílle Olemence, a pesquisar
argila no _município de Itabirtto _ Estado de MInas Gerais. - Publrcado no D. O.

de 14 de janeiro de 19'64,...

53.237 - DecreJiD de 12 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro,
Delf,'no
Sshenkel Alves, a pesquisar
água mineral, no mtmícípto
de Garça - Estado de São
"Paulo. - Publicado no D. o.
de ,14 de janeiro de 1964 ..
53.238 - Decreto de 12- de dezembro de :1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Hugo Ziemer, a pesquisar quartzo e
pedras coradas. on município
de .rordânra - ,Estado de MiM
nas Gerada. - Publ'cadc no
D. O. de 14 de janeiro de
1964 .
63.239 - Decreto de 12 de dezembro de 11'963' - Autoriza o
cidadão brasileiro
Haroldo
Barreto Bernardes, a pesqutsar quartzito e gneíss, no -município de Resende - Estado
do Rio de Janeiro. - Publicado no D. O. de 14 de JaneIJ.'IO de 1964
~

472

Schnetder a lavrar água mineral no' mum'cÍpi o _de RIO
Claro - Estado de São Pau10. - Publicado no D. O. de

zembro de il'B63 -

ctdadãr,

53.243 - Decreto de 12 de dezembro de ;W63' - Autcrízn o
cidadão braasleíro Oríspim Alves _Magalhães, a pesqujsaa
minério de ferro e manganês,
no município de Pequi - Estado de MInas Gerais.
Publicado no D. O. de 14 de
j'aneiro ?e 1964
53.244 - Decreto doe 12 de dezembro de 1:963 - Autoriza o
cidadão brasileiro _
Oscar

I!4! de jar..eiro de 1964 .... '.'
53.245 '_ Decreto de 12 de dezembro de ,1963 - Autoriza o
cidadão brasííeíru José Meneses de Oliveira, -a pesquisar
53.253 - Decreto de 13 de deno município de Governador
varedares - Estado de MInas Gerada. - Pubtlcado no
D. O. de 14 de janeiro de
1964 . .....................•

473

53.246 468

470

470

471

Decreto de 12 de dezembro de 1963 - Autorízn o
cidadão brasrletro José Neves
Fterreira,a pesquisar quartzo
e mica, no município de Santa Maria do Guaçuí - Estado de Minas Gerais. -Puoltcado no D.· O. de 14 de
jalleiT'Q de 1964
63.247. _ Decreto de 12, de dezembro de i1963 - Autoriza o
cide..dão brasileiro - Virgílio
Ferreira de Castro. a pesqursar vermiculrta, mica e feldspato, no município de Mercês - Estado de Minas Gerass . - Publicado no D. O.
de ,1.4 de janeiro doe 1964 ...
53.253 ....... Decreto de 12 de dezembro de ,1'963 - Autoriza o
cidadão brasüeiro Wilson FélIX Soares, a pesquisar minécícs de ferro 18 manganês, no
município de Corumbá - Es ..
tadc de Mato Grosso. - Publícado no D. O. de 14 de ja,,,.
neíro de 1964
53.254, - Decreto de 13 de dezembro de 11963 - Autoriza o

fi72

.474

474

475
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Pági'>.

cidadão brasileiro Manuel de
Carvalho. a pesquisar é-::;-lJ.aJ
man'nhas; no município de
Concetçã., do Mato Dentro
Estado de Minas Gera's .
Publicado no D. O. d-eH de
janeiro de 1964 . ~ ..•... ','
53,255 - Decreto de 13 de dezembro de H)63' - Autoriza o

de 85.-0 Jerõnimo
Estndo
do Rio Grande do Sul .

Publicado no D.a. de 15 de
janeiro de 1964 "...........

53.2GB) "1'iB

cidadão brasileiro Evalt M~
quart a pesquisar água ma-

1964

53.257 -

D'. 'O.
1964

pua, a pesquisar conchas cal-

4i'i

Pozez

Gv Moraes Sarmento, a pesquisar ca1cãrio no municíp o

Pcreiro.

no

C2..1CZX:O,

a

pesquisar

muntcipo

de

E-st::rdn do Rir; d,~
Publicado no D .,0. de 15 de
Oarnpos -

.reneiro.
~;

D. O.

Publicado

de

15 de

.1.961

no

janeiro de
_• _
,., ...

·18J

53 ..?,G7 4',1

Decreto d 3 13 de c!f'zembro de 1963 - .àutoriza o
cid;\(:Hi n brastlelro Jc,sé Maria

Agutar, a pesquisar casstterrta. no município de Lábrea
- F..stado do Amazonas.
Publícadn no D. o. de J.4 d'2
janeiro delfiM .... , .... ,.
-1':;)

432

53.2$9 - Decreto de 13 de dezembro de 1263' - Autori?a o
c'dadâo hra,silei.\'o .júl.o C3-

pua.

53.260 - Decreto de 13 de dezembro de 1963, - ' AutOJ:i7f1 o

zembro de 1963 - AutoriZa o
cidadão brasileiro JOSé Matías

481

Decreto de 13 de dezembro de ::1:963 - Aurorlz9. o
c'codão brasrleiro - Joaquim

5.3.266 -

53.259 - Decreto de 13 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro - Joaquim
de C-astro a pesqnísar bau-

cidadão brasüejr., José 1\1'Inucl Bicudo Ferraz, a pesquisar argila. lia muntcjp'o (V~
Aracoíaba da. Sêr~'a -- ]:',.<;tado de São Paulo. - Publicado no D. O. de 15 de: jane'ro de 1!}64
53.261 - Decreto de 12' de de-

4.B{)

cáríes, no município de Magé
- Estado do R10 de .Ianeiro.
- Publicado no D.a. de 15
de janeiro de 1964

Decreto de 13 de de-

xita, no murucípto de P,1,,,,·~a
Quatro
Estado de Mi1C8S
Gerais - Publicado 11-8 D. p.
ele 14 de janeiro de 19,$4

"

Decrete de 13 ele dezembro de 1:9{J3 - Autoriza. o
cidadão brasileiro Júl.o Cá-

53.265 475

zembro de M63 - A doriza o
cidadão brasíletr., Josá Be:'nardo de Almeida Júnior, a
pasqursar pedras coradas, no
mun'cíp o _ de Nanuquê
Estado de Minas GOl'à;;,;.
Publicado no D. a. de 14 d',;
janeiro de ;984

Decreto de 13 de de-

zembro de 'W63 - Autorh~a (j
c'daôão nrastlelro João Co.reta Pinto. <a pesquisar calcár.io no cnunícípío de Cam.pos de Jorctã. o - Estado oe
820 Paulo. Publicado DO
de 15 de janeiro de

rinha, no munícípín de Nova
venaota - Estado do Esnírito santo, - Publicado "no
D. O. de 14 de janeiro de
53.256 .,----- Decreto de 13 de dezembrc de 19&3 - A ut'Qj:iza o
01 dadãr, brastleíro Enr co
Guarníert, a pesquisar diorito,
gnbro e granito, n'Q Estado
da Guanabara. - Pttbhcadc
no D. O. de 14 de janeiro
de 196'1: .
..
no D. O. de 14 de janeiro

·1'í;)

8.

pesqutzcr conchas c::J-

Cá1"2S no mtmtcjpío de IVf,J.gó

Ftstado do R:o oe Janeiro.
-- Publicado no D.
de janaírc do.:; 19,61
53 :289 -

4'iJ

a.

d.:; 15
432

Decrete de 1 3de (18-

zembro de -1963' -- Autoriza o
cidadão brasileiro José da

Marques, a pesquisar
mtn21':io de manganês, no
município de Campo Formoso
Esúaclo da Bahia. - Publtc.ado 11<1 D. O. de 15 de

Sflva

j:l,110;-rc (,;; : %4

4'83

L
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Pág,s.

53.27ú - Decr.eto de 13 de dezembro de ;1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Mário OLi-

53.280 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autorízn o
cidadão brasileiro Vãltel' rrer-

vetra Borges, a pesquisar calcita e mármore, no município de CachoeITa de Itapemi-

mann wíndun, a pesquisar
argila no município de Jundtaí - 'Estado de São Paulo
- Publtcado no D. O. de 15
de janeiro de 1964

rim

Estado do Espírito

Santo.
D. o.

1964

Publrcado

no

de 14 de janeiro de
.. .

4;84

!J3.271 - Decreto de 13 de dezembro de ,1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Pedro

Fonseca Filho a pesqutear
eercér'o no 'município ele
Matozinho -

nas Gerais. _

D. O. de
1964

Estado de Mi-

Publicado no

15 de

janeiro de
,.

424

Decreto de ,,13 de <1ü~
zembro de 1'963 - Autoriza o

dda,dão brasnelro J ose Maga-

Ihães Ltma, a lavrar mdnérto
de ferro, no municipro de
Nova Lima - Estado de MInas Gerada. - Publicado no
D. O. de 15 de janeiro de
• .. "•...••.. , ••••••.•••

Decreto de 13 de dezembro de 1963' - A.utoriza o
cidadão brasileiro .ra'r _Rodcügues Pereira, a pesqu'lsa
htdrarg'Iita TIo município de
Santa. Maria: de Itabtra. - E'i~
toado de Mmas Gerais. Publicado no D. O. de 14 d::
janeiro de 1964 ,.,
.

485.

5iL274 -

4.B6

~-

Quintã-o
mtnért-,

Decreto de 16 de dezembro de :196,3 - Auooriz8 o
ctdadâo brestlcíro Bebastião
Matras de Sousa, a. pesquisar
ouartzo e m'ca no município
de Ccroacj - E..stad() de Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 15 ae janeiro de

4'."
o

53.279 -

1964 .

488

489

489

Decreto de ,16 de dezembro de :1963 - AutoriZa o
cidadão brasileiro - Norberto
Baracury, a. pesquisar grafite,
-

Ma.l'··'R

Pena. a pesquisar
d~ manganês, no município de
Espem F121iz
Estado de ,Minas Gerais Publicado no D.O. de 15 de
jene'eo de 1964 ... '., ... , ...

Decreto de 16 de dezembro de 11'963 - Autorízg o
cidadão brasileiro Már:o Mlnamoto. a pesqutaaa- ouro no
'Y!1un1cíp'o de Eldorado _ Estado de São Pauío . - Publicado no D. O. de 15 de janeiro de 19i54
53.28,3 - Decreto de 16 de dezembro de ;1963 - Autoriza_o
cidadão brasileiro Marec
Kadamatsu, a lavrar caulim,
no munícípdo de Guarulhos
s: Estado de São Paulo. _
Publicado no D.O. de 15 de
janeiro de 1984,

5,3.282 -

quartz-o e mica no municjpto
de PeiXe - Estado de Goiás

Decreto de 13 de dezembro de ;1'963 - Autol'iz8, o
brasileiro

zembro de :1963' - Autoriza o
ctdadãobrasileiro Washngtcn
Lopes Gomes. a. pesquisas
rnínérío de ferro no município de COimbra - Estado <1:
MInas Geraís . - Publicado
no D. O. dei 15 de janeiro

53.284 -

b-3.2705 -

cidadão

4ô1

Decreto de 16 de- de-

de 1964

53.272 -

196-10

53,281 -

487

Publicado no D. O. de 1-6

de janeiro de 1S$4 ... _. . . . . . .
53,286 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza Q
cidadã brasileira Maria Margarida da Costa Santos a pescuisar diamante no município
de Dramantíne, Estado de Minas Gerais. Publicado no D.O.
de 16 de janeiro de 1964 ...
53.287 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Mareio Rezende Lima a pesquisar minérios de ferro e manganês, no
município d-e Ltablrlto, Estado
d~ Minas Gerais - Publicado

'!DO

491

LI
Págs .
O. d,e 16 de janeiro
. .............••.....
491
Decreto de 16 de dede 1963 - Autoriza o
cidadã-o brasileiro Paulo Armando Newlands a pesquisar
minério de ferro no município
de Mateus Leme, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964
492
53..289 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasíleíro Miguel Mata a pesquisar quartzo e feldspato, no município de Amparo, l.S'tado de São Paulo _
Publtcado no D. O. de 16 de
j.aneiro de 1964
'. 493
53.290 - Decreto de 16 de dez-embro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro L e o p o I do
Gonçalves Guimarães Júnior
a pesquisar areia quartzosa no
mun~cípio de Queluz, Estado
de Sao Paulo _ Publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964
.193
53.291 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Luiz Fellet
a pesquisar caulím, no município de Santana do Deserto,
no Estado de Minas Gerais _
Publicado no D; O. de 15 de
janeiro de 1964
494
53.292 - Decreto de 16 de dez-embro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Aldo Russo
a pesquisar, feldspato, no município de Socorro, Estado de
São Paulo .....,... Publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964
494
53.293 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza. o
cidadão brasileiro Antônio Pacífico Homem Neto a pesquíser minério de ferro no município de Betím, Estado de
MInas Gerais ~. Publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964 495
53.294 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio Augusto Faccio a pesquisar quertzo no município de Monte
Sião, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O. de 16
496
de janeiro de 1964
no D.
de 1964
53.288 zembro

Pâgs.
53.295 - Decreto de 16 de dezemb-ro de 1963 - Autoriza o
c d a d o brasileiro' Antônio
zanon Sobrinho (i. pesquisar
minério de ferro no munící-,
pio de Itabira, Estado de Minas Gerais Publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964
53.296 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 _ Autoriza' o
cidadão brasileiro Rezende Serapíão de Sousa Filho a lavrar
água mineral; no município de
Serre, Estado do Espírito San..
to - Publicado no D. O. de
la de janeiro de 1964 .....•
í

53.297 -

ã

497

497

Decret-o de 16 de de-

. zembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro R o b e r t o
Lira a Javrea- areia quartzos a,
no. município de Ltanhaem,
E-stado de São Paulo - Publtcado no D. O. de 16 de jan-eiro de 1964

49B

53.298 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 _ Autortea o
cidadão brasileiro Rafael de
Oliveira. Pírajá a pesquisar
arei-a quartzos a, no município
de Mongagua, Estado de -Sâo
Paulo - ' Publicado no D. O.
de 16 de janeiro de 1964 ....

499

53.299 -, Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Pedro Larocca a' lavrar xisto argiloso
no município de Pírapora do
Bom Jesús, Estado de São
Pa ulo - Publicado
D. O.
de 16 de janeiro de .1964 ....

500

no'

53. 300 .~ Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza a
cidadã brasíleíra Selma Rosa
Corradínt a pesquisar areia

quer.tzosa e argila, no muni-

-eipio de Descalvado, Estado de
Publicado no
São Paulo D. O. de 16 de janeiro de 1964

501

53.301 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
cidadão brasileiro Geraldino
Rodrigues de Morais á. pesquisar feldspato e quartzo no
município de Socorro,' Estado
de São Paulo .~ Publicado no
D . .0. de 16 de janei-ro de 1964

501
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Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza a

53.3'02 -

c i ti a d
brasileira. Gabrfelle
Hal',aJyia pesquisar oaulun e
argila, no município de Santo
André, Estado de São Paulo
-- Publicado no D. O. de If
de janeiro de 19,).~ ..... ,.....

502

Decreto de 16 de dede 1963 - Autoriza o
b r a si Ieiro Hamilton
de Sousa a pesqutsár
mtnérto de chumbo, no munioiuíc de Adrianópolts, Estado
de Paraná
publicado no
D. O. de 16 de janeiro de 1964

50fi

503

53.311 - Decret-o de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza. o
otdedâo brasileiro -Henry John
Romero Sanson a. pesquisar
mármore no município de
jporenga, Estado de São pau10'- Publicado no D. O. de
16 de janeiro de 1964 , .. ,..

507

ã

Decreto de 16 de, dezcmbro de 1963 - Autoríza o
cidadâo brasileiro I1deu V'_1.1~
Der Maas a pesquisar pedras
coruda.s.vno município de C21.rlo::; Chagas, Estado de Minas

53.3D3 -

Gerais _ Publicado no D.O.
de 16 de janeiro de 1964 ....
53.304 - Decerto de 16 de dezembro de 1963 _ Autoriza o
cldedâo b re slleíro Fr0.11CiSco
Jo.::6 de Melo a pesquisar mármOl',eno município de Diarnnntína, E s t a d o de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 16 de janeiro de 1964.
5;~.306

Decreto de 16 de dezembro de 19G3 - Autoriza. o
cidadão brasileiro G e ra l d o
Barbosa a. lavrar água minel'al no município de Londri11i1, Estado do Paraná - Publicado no D. O. de 16 de ja,neiro de J.9G4. .... " ..... ,

áreas de terras, situadas nos
E<:tado5 de São Paulo e do
Rio de Janeiro, necessárias à

ccnstrucão da central Hidre503

?ê111lJl"O

504

505

50S

53.309 - Decreto de 16 de dezembro de 1963 - Autoriza o
oidartâo brasileiro. Henrv John

Rornern Sanson

a

509

53 319 - Decreto de 18 de dezembro de 1963 - Autoriza. o

zembro de 1963 -

pesquisar

mármore no município'd?
Ipoi-anga. Estado de 85:0 Pa.lIlo - Publicado no D. O. de
16 de janeiro de 196<1

Publicado no D, O.

de 9 de j0.1lédrode 1964 Hetifico.do 110 D. O. de 13 de
janeiro de 1964
,.,.,.

~

Decreto de 16 de deAutoriza. O
círtadão bl'asileiroEermenegüdo Espinosa casado a pesouisar caulím e feldspato, 'no
muntcipío de Fl'a.11CO da Rccha. Estado de São Paulo Publicado 110 D. O.de 16 de
janeiro de 1904
" .. ,..

5-08

Decreto de 17 de dede 1963 _ Retifica. a

Tabele Numérica" Especial de
Mensalistas do Ministério da
Saúde, aprovada pelo Decreto
nv 49.346, de 26 de novembro
d-e 1000, e da outras provi-

dêncios -

D

cidadão brasileiro Geraldo Ar1101o.i r-ee r-o>.o a pesquisar
b a II x i t '3., no município de
Alemquer: Est0.do do Pará Publicado no D. O. de 16 de
janeiro de 19M ... ,........

létrica do Funil, no rio Paraiba do Sul
Publicado no
D. O. de 9 de janeiro de 1964

53.318 -

Decreto de 16 de de-

zembro, de 1963 ---2 Autoriza

53. 30~

Decreto de 17 de dezembro de 1963 - Declara. de
utllídede pública, d i ver s a s

53.317 -

-

53.307 -

Págs.
53.310 zembro
cídadâo
Borges

5\16

Estado de Goiás a encampar
as concessões do serviço de
energia. elétrica nos municípios "de Ipamcrl e Urutaí . -'Publicado lia D. O. cle 9 de
janeiro de 1964 ,
,.

51D

53.323 - Decreto de 18 de dezembro de 1963 - Declara. de
utilidade pública. par-a efeito
de deseproprfaçâo, o imóvel
que menciona, situado na cidada de Salvador, Estado de.
Bahia, e destinado' à instalacão e, funcionamento da ÉsCO~D-, Técnica de
Comércio,
mantida. P(~!O:t Fundação Visconde de Oayru - Retificado
no D. O. de 6 de janeiro de
1964 . ,..

511

!NDICE

LUI

Pagos.
53.331 - Decreto de 19 de dezcmbro de 19G3 - Aprova ':::I.
relação nominal dos empregados da Companhia UrbanízadO!'a da rccvo Capital do Brasil ri, que se refere o art. 40,
Lei nv 4.242, de 17 de julho
de 1903, e dá outras provi(\811C1.3:::. <Suplemento) - Ptlblícado no D. O .(Suplemen_
to) , de 13 de janeiro de 1964

d..;

511

53.332 - Decreto de 19 de dezembro de 1863 - Aprova o
Qll8.d.~.'o

de

I\~2:30al

da Caixa

:iconômico. Federal do Esp~
rito Santo c dá outras P:.'OV1dências -~ Retificado no D. O,
de G de janeiro de -9G4......
52.:133 - Decreto de 23 de .decmoro de 1963 - Aut~l'lz.a
Ropresenüações Mineração C~
dade do Aco Ltda.. a pesqtnsur caulím - e areia no municipío de It~bil'ito, ~s.tado de
Minas Gerais - RetlflCado no
D.D. de 6 de janeiro de 1964

Paráerafo

do

Decreto

513

513

513

53.335 -

Decreto ne 23 de dezembro de 1963 - Declara .de
utilidade pública, para fíns
de des9,pro.::n·iação-,. b~l'1? q'1;1-e

bre a importação de petró-

leo e derivados,
dos artigos 1'1 e 2Q
lei nv 395, de. 29
1933. e do art. 39
mero 2. CM, de 3

513

d:-

53.337 - Decreto de 23 de deembro de 1963 .- Dispõe sô-

nos têrmos
do Decretode abril 'de
da Lei núde outubro

Ministério
Hetifícado no D. O. de 6 de janeiro
de 1964

Decreto de 26 de dezembro de 1963 - Fixa a distribuição em cada. Arma e
em c tlda pôsto das funções
gerais dos ofícía-s do Exército
a vigorar a par-tir de 24 ele
dezembro de 1933 -r-' R-etificado no D. O. de 6 de janeiro
do 1964
53.344 - Decreto de 26 de dezembro de 1863 - Declara de
utilidade pública a Policlínica
Antônio A2'U~'.lT€, com sede

514

614

em Vitória, Espírito santo

515

53.3'15 -

ccnstdtuem o pazrímônío ria

Decreto de ~3 de
zembro de 1963 -~ Píxa o numei-o mínimo de vagas para
a. cota. compulsória no Ministór!o da Aer-onáutica ....:.... Retificado no D. O. de () e 13 de
janeiro de 1064.,

do

Público estaduais -

r'nbllcado no D.O. de 20 de
março de 1964...

Fundaçâo Xuaífrée e Guinle

53.336 -

514

53.343 -

nú-

no Estado da Guanabara
rzetíücuoo no D. O. de 6 de
janeiro d21964.

514

aaménto dos membros da Ma-

~·i&t~·E:.tura e

53.33·}-- Decreto de 23 de de ..
zcmbro de 1963 Altera a
rcdacão da a'rtigo 2"-' e seu
mero'=' 50 C85, de 31 de maio
de 1081 -'- Retificado 110 D. O.
de 6 de j3D.E:Ü:o de ,1964 ....

Págs .
Retificado no
1953
D. O. de 6 de janeiro de 1964
53.338 - Decreto de 23 de deUtO de 1963 Concede graça
a sentenciados pela forma que
menciona
Retificado no
D. O. de 6 de janeiro d.ç 1964
5:1.312 - Decreto de 24 de dezembro de 1983 - Fíxa normas uara a celebração de
acôrdos ent~-'e a União o os
Estados, .destinadog- a regular
a contribuicão financeira do
Gcvêrno- Federal oaa'a o pade

Decretoide 23 de dezembro de 19G8 .- Declara de
utilidade pública a AssociaÇÚG Evangélicá Benef'ícente xíe
Minas Gerais, com sede em
Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais -- Publicado no
D. O. de 26 de janeiro de
1964 . .

'.........

515

53.316 - Decreto de, 26 de de ...
zembro de 1963 - .Aprova as

alteracões

ô14

íntroduztdaa

nos

Esta: utos da Companhia Alianç:aRio Grandense de Se,?'Ul'OS
Gerais, inclusive au~nento do capital social _
Publicado no D. O. de '7 de
feve~'eiro de 1964.............
53.347 - Decreto de 26 de dezembro de 1963 - Aprova aíteracõej introduzidas nos Estatutos da Jaa'aguá Campa-

515

LIV
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Fbmm

ExEtUT!Vo

Págs.

Pág'~s.

nhãa de Seguros Gerais, inclusive aumento do capital
social _ publicado no D. Q.
de 4 de fevereiro de 1964....
53.348 - Decreto de 26 de dezembro de 1963 - Aprova al-

515

terações nos Estat.utos da
Vera Cruz oompanma BrasIleira de seguros, inclusive aumento do capital socan Publicado no D. O. de 4 de fe-

vereiro de 1964

,....

516

53.349- Decreto de 26 de dezembro de 1963 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Companhia AmertCana de Segmos, relativa ao

aumento do capíual social -

Publicado no D. O. de ,20 de
março de 1964..

53.352 - Decreto de 26 de dezembro de 1963 - Aprova o
Regulamento do Fundo ~a
cional de Telecomumcaçoes
_ Retificado no D.O. de 18
de março de 1964...........
53.353 zembro
Tabela
rio do

516

51G

Decrete> de 27 de dede 19G3 - Aprova a
de Pessoal TemperáServiço Nactcnal dos

Munictoíos (SENAM), pai a o

exercido de 1984. - Retificado no D. O. de 6 de janeiro de 1964 .....

51'7

Decreto de 27 de dezembro de 1963 - Dispõe sôbre doação de linóvel que
menciona em Pmprn, no Estado do 'Piam. - Publicado
no D. O. de 9 de janeiro de

53.355 -

1964

53.356 _ Decreto de 27 de deore de 1963 - Retifica, nas
partes que menciona, o 'Reeulamento do COl1S'elho Supe~ior da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n- 6941
de 14 de março de 1962. Publicado no D. O. de 9 de
janeiro de 1964

53.357 _ Decreto de 27 de dezembro de 1963 Autoriza
Centrais Elét"rkas de Minas
Gerais S. A. a constdtuír hipoteca em .tavor do Banco
Nacional do Desenvolvimento
E:conômico. Publicado no

janeiro de 1964
- . Retificado no D. O. de 25
de fevereiro de 1964
53.358 - Decreto de 27 de dezembro - de 1963 Autoriza
pessoa jurídica estrangeira a
adquirir. em transferência de
.aroramento o dorrtínío útil do
terreno de Marinha que menciona, no Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 3
de fevel'eil'ode 19ô4 .. , ... ,.
53.359 - Decreto de 27 de dezembro de 1963 - Autoriza o
Serviço do Patrímônlc da
União a aceitar a- doação do
terreno que menciona, situadono Município de Pôrto Ale..
gre, no Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no- D. O.
de9 de janeiro de 1964
53 _36() _ Decreto de 27 de dezembro de 1963 Altera o
Decreto nc 51.644, de 2-6 de dezembro de 1962, a fim de incluir funções gratífícadas na
P Subprocuradoría Geral da
Repúollca.. - Publicado ll'}
D. O. de 9 de janeiro de 1954
53.361 - Decreto de 27d,e dezembro de 1963 - Autoriza o
da Fazenda, exclui do Plano
de Ccntencâo de Despesas a
dotacâo que especifica. - RetHicado no D, O. de 6 de janeiro de 1964
53.3Üô - Decreto de 31 de dezembro de 19'63 - Transfere
da lotação permanente do
Serviço de Documentação- do
Ministério da Justiça e Negócios .Intertores para o da
Agência Nacional do mesmo
Ministério um claro de Taouígrato.
Publicado no
) O. de 6 de janeiro de 1964
53.367- Decreto de:n de dezembro de 1963 - Transfere,
sem aumento de despesaa-um
cargo do Quadro de Pessoal
- Parte Permanente do Minístérío da Justiça e Negócios
Interiores para o Qaudro de
Pessoal da Secretaria do Ministério Público Federal do
mesmo Ministério. -Pulblicada no D. O. de 6 de janeiro de 1964
D. o. de s de

517

517

518

518

518

519

520

520

52Q

IN
Págs,
53.369 - Decreto de 31 de dezembro de 1963 ~ Transfere,
sem aumente de despesa, um
cargo do Quadro de Pessoal
~ Parte Permanente do Ministérío da Justiça e Negócios Interiores para o Qua ..
dro de Pessoal da Secretaria
do Ministério Público Federal
do mesmo Ministério. ~ Publicadc no D. a. de 6 de jonC11"O de 1964 ", .. ~ , .. , .... ,
53.370 - Decreto de 31 de de ..
aembro ide 1963 Declara
de utilidade pública a Sacie..
dade Merídíonal de Educação
- SOME - com sede em Pas..,
"00 Fundo, do ,Rio Grande do
Sul, _ Publicado no D, O,
de 14 de janeiro- de 1964 ",.,
53,371 - Decreto de 31 de de ...
zembro de 1963 - AOl'ovao
enquadramento das funções e
empregos da Comissão Técnl ...
ca de Orientação Sindic'al e

1964 . .

520

521

dá outras-provídêncías - Publícado no D, a de 9 de ja-

de 1964. - Retificado
no D, O, de 14 de janeiro de
ne11'O

1964

521

53.372 - Decreto de 31 de dezembro de .1983 - Autoriza a
Uníversídade Federal de S11C
Paulo a criar e instalar cur..
sos pré-universitários e da outras provídêncías , _ Retificado no D. O. de 7 de janeiro
de 1964
,
,.,
.
53.373 - Decreto de sr de dezembro de 1963 - Designa os
membros qUE: devem integrar
o Conselho Consultivo da
Universidade Federal de São
Paulo e dá outras providências .. - Retificado no D. O,
de 7 de janeiro de 1964 .. '
53.374 - Decreto de 31 de de-o
aembro de 1963 - Cria no Departamento Nacional de Portos e' Vias Navegáveis , .. ,
(DNPVN), a Comissão de Estudes d-os Rios, e Canais
Navegáveis

522

522

(CEIRCIN) ,

Retificado no D. O, de 7 de
.
53.375 - Decreto de 31 de dezembro de 1963 - Cria noMdllistério das Relações nxtenojaneiro

de

1964

Págs,

res o Serviço de Conservação
do Patrimônio. :.- Publicado
no D.a. de 6 de janeiro de

522

522

53.376 - Decreto de 31 de dezembr-o de 1963 - Declara de
utilidade pública a "União
Sul-Brasileira da Igreja Adventísta do Sétimo Dia", com
sede em São Paulo, Estado de
São Paulo. - Publicado no
D.O. õe.za de janeiro de 1964

522

53.3'77 - Decreto de 31 de dezembro de .l9~3 - Dispõe sô..
bre o Quadro do Pessoal da
Universidade Rural do Brasil
edá outras providências. D.O. de 8 de janeiro de 1964

523-

53.378 - Decreto de 31 de dezembrc de 1963 - Altera dispositivo do Decreto nc 43.935,
de 3- de julho de 1958. publicado no D. O. de 9 de
janeiro de 1964 - Retificado
no D. O. de 13 de janeiro
de' 1964
... .... ... ..

523

53. 379- Decreto de 31 de dezembro de 1963 - Altera a

lotação numérica da Parte
Permanente do Quadro de
pessoal do Ministério da. Fazenda. - Publicado no D.O.
de 7 de janeiro de 1964 - RBtíficado no D. O. de 9 de janeiro de 1964
.........

524

53.380 - Decrete' de 31 de dezembro de 1963 - Altera a lotação numérica da Parte Permanente do Quadro dePessoei do Minístérío da Fazenda-o ---'. Publicado no D, O. de
7 de janeiro de 1964 - Retífíficado no D.a. de 9 de janeiro ~ de 1964
,.

524

53.381 - Decreto de 31 de dezembro de 1963 - Declara de
utilidade pública a "Socíedade Civil "Irmãs. da Santa
Cruz", com sede em São
Paulo, Estado de São Paulo.
- Publicado no D. O. de 10
de janeiro de 1964 .... " .. ,

524

53.382 - Decreto de 31 de dezembrode .1963 - Torna insubsistente o Decreto uv 1.132,
de 15 de junho de 1962. _

LVI
Págs.
Publicado no D. O. de 10 de
jajneíro de lDG.i

conceição
524

de

53.3133 - Decreto
31 de dezembro de 1963 - Altera o
nrt . 53 0.0 Regulamento para
o Corpo do pessoal Subalterno
Armada. - Publicado
DO D.O. de J.rD da janeiro de
.

•

• • • • • • • • •

bre as Junc
524

525

53.385 ,...- Decreto de 31 de de-

zembró de 1963 - Aprova o
regulamento paro. subvenção

bre as atríbuíçêcs administrativasdo Procurador-Geral do
Publica-

de 1964 - Rcüfícado 110 -Ir.C,
de 11 de janeiro de 1864.

Publicado no
janeiro de

53.386 - Df.:C1'2tO de 31 de de»cmoro de 1963 - Autoriza o
cídadâo brasáleno Emanocl de
Souza Lima a lavrar minárfo
de manganês no município de

529

53. 388 ~ Decreto de :n de dezembro de 1953 - Disnõe GÔ-

do no D.O. de ia de janeiro

nais clperadas por .emprêsas

D. O. de 10 de
1984 • .

Dispõe sô-

Superior c da Corrcgedorta do
Mínístérto Público do Distrrto

Distrito Federal. _

das linhas aéreas Internacio-

~

cs do Conselho

jecderal . - Publicado no D.O,
de 10 de janeiro de 1961, Retificado no D. o. à.0 29
de tanetro de 1964 ..

Ordenança Oeral para o Ser-

brasileiras.

Decreto de 31 de de-

zembro de 1953

53.331 -- Decreto de 31 de dezembro de 1263 Altera. a

viço da .ô.rmada.. - Publicado
no D. O. de 10 de janeiro
de (19[~1:

Mato Dentro,

Es~;adc de iVIin3S Gerais.
Publicado no D. a. de 9 de
janeiro de 1 9 6 1 5 2 8

53.387 -

da'

186 Ll,

do

525

531

53.389 - Decreto de 31 de dezembro de 1963 - Cria funções gratifícadas na Procura-

dorta-Geral do Distrito FGderal . - Publicado no D. O.
d0 10 de janeiro- djc' 1964
Retificado no D. O. de 14 de
janeiro de 1964

532

Figuram neste 'volume os decretos que, expedidos no primeiro
trimestre de 1964, foram publicados até o segundo dia útil do trimestre seguinte.

As datas de publicação, retificação ou reprodução estão indicadas no 'índice.

ATOS DO PODER EXECUTIV0
DEC&ETO N° 53,390 -

DE

6

DE

JANEIRO DE 1964

Altera Q Regulamento para os Centros de Instrução da Marinha

o Presidente da República usa-ido
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe-

revogadas as disposições em centrá..
rio.
Brasília, D.F., em 6 de janeiro de
1964; 1430 da Independência e 769
República,
JOÃo GOULAR!,

Slllvio Borges

de souza

Motta.

deral, decreta:
Art. 19
neas a) e

Ficam alteradas as a11do artigo 89 do Regu-

b)

lamento para os Centros de Instrução .da Marinha, aprovado pelo Decreto nc 42.253, de 11 de setembro
de 1957, para o fim de dar-lhes a

seguinte redação:
"Art. 80

,.,

Navais, para os CICFN;
b)
um Imediato, Oficial superior
ou Capitão-Tenente do Corpo da At.rnada: ou um Imediato, Oficial Superior ou Capitão-Tenente do Corpo
de Fuzileiros Navais, para OS CICFN;
.........••........•.•.......
..•.....•..•..............•.....

el

.• '

J)
g)
h)
I)

..........................•.•.
........•......................
.
................•..•.....

1)

.......................•......

o
m)
n)
o)

,

DE

6

DE

Dispõe sôõre a remuneração, no exterior, devida aos, Cabos~Engaia
dos e P's C)Tasses Cursados. da Marinha de Guerra.

O Presidente da Repúclíca usan-

.

a) um Comandante, Oficial-Generalou Oficial Supertcr do Corpo da
Armada; ou um Comandante, Oficial Supertor do Corpo de Fuzileiros

c)
d)

DEORETO N9 53.391 JANEIRO DE 1964

.

.

.
......•.......................•.
.••... _.......••..•.....•.•..••.

Art. 29 O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação

do da atribuição que lhe confere o
surtrgo 87, item I da Constituição

decreta:
Art. 19 O reajustamento devido no
exterior aos Cabos-Engajados e 1ss
Classes Cursados da Marinha de
Guerra deverá ser calculado tomando-se por base o padrão de venci,
mentog respectivamente do 'I'aífeíroMóI' e o FI Classe TA, mesmo .quando se adotando tabelas de vencímentOs de períodos anteriores à época
da e4'Uiparo.-çâo das referida-s graduações.
Art. ,29 O presente Decreto poderá
ser aplicado retroativamente à data
em que se tornaram equiparaaas
aquelas graduações.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, D.F., em 6 de janeiro de
1964; 1439 da Independência e 76(\
da República.
JOÃo GOULART

Sylvio Borges de· Souza Motta.
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ATOS DO PODER

Dl1'CREI'O Nr;> 53.392

DE

6 ms

JANEIRO DE 1964

Prorroga decreto que retiue temconiriamente dispositivos do Regulamento de Promoções para Oficiais
da Marinha.

o Presidente da Republica usando
da atribuição que lhe confere o "rtigc 8'7, inciso I da Constituição, de-

creta:

EXECUTIVO

"ArttgiJ 10
.
I - Um (1) Diretor-Geral de zngenharta (DGrE), Oficial General, da
ativa, do corpo da Armada ou do
Corpo de Engenheiros e Tecnícos Navais"
-Ill - Dois (2) Subdlretores, respectivamente para as Subdtretorlas
de Engenharia Naval e de Engenharia Civil, Oficiais-Generais, da ativa,
do Corpo de Engenheiros 'I'écnlccs

Art. 2Çl :6:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ~e

Navais" .
Art. 2Q Este Decreto entrara em
vigor na data de suà publicação. revogadas as díspcsiçôss em contrã-Io.
Brasília, D.F., em 6 de janeiro de
1964; 14'3 Q da Independência e 769 da

vogadas as disposições em contrár!o

República.

Art. 19 FiCa prorrogado até 31 d~.
dezembro de 1964 o decreto nv 1 603
de 22 de novembro de 1962.

Brasília, D.F., em 6 de janeiro
de 1964; 1430 da Independência e '16~
d.:1 República.

.roxo

Sylvto BOTqes de Souza Motta.

DECRETO N9 53.393 _

DE

6

DF

JANEIRO DE 1964...

Alteração do Regulamento para a Diretoric de Engenhar~ad(t Marinha.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere .0 artigO 87, inciso I, da consutuicêo Fe
deral, decreta:

Art, 19 Os parágrafos únicos cios
artigos 60 e 7Q e os ínoísos I e TI do
Art. 10 do Regulamente .pare a Direteria de Engenharia- da Mar-inha,
aprovado pelo Decreto ne 46.418 de
14-7-1959, passam a ter a seguinte
redação:
"Art. 6° .
Parágrafo úni-co. A Subdiretoría de
Engenhal'ia Naval clispóeaincta de
uma Secretaria diretamente subordi0'0.

o o ••••••••••••••••

nada ao Subdíretcr
Naval" .

GOULART

Sylvio Borges de Souza Mottu.

DECRETO NQ 53.294 J Al\'"EIRO DE 1964

GOULART

o

.roxo

de

gngenharfa

"Art. 79 .....••.••..•.•......•....
Parágratn. único. A Bubdiretoría de
mngenbsrta Civil dispõe ainda de
uma Secretaria diretamente subormnada- ao Subdíretor de Engenharitt
Civil"

DE

6

DE:

Dispõe sôore cs comissões que podem
ser exercidas por Almirante-âe-Ssquadra.

O Presidente da Repúbüca usanco
da at..ibuiçâo que lhe confere o artig-o 87, íncíso I, da Constituição Federal. decreta:
Art 1° As comissões que pooeai
ser exercrdas por Almirante-d e-Esquadra são as seguín tes:
a) Chefe do Estado-Maior das 'FO;"'ias Armadas;
b) Chefe do Estado-Maíor da A!mada:
C) Secretárío-Geral da Marmna;
a)
Inspetor-Geral da Marinha;
e) Diretor-Geral do Pessoal' da l\IJI.:t:rínha:

/) Comandante de Teatro de operações;
g) Comandante- em-Chefe de j'orças Nava-is;
h) Comandante-em-Ohefs, da Esquadra.
Art. 2Q1l::ste Decreto entrará em
vigor nà xíata de sua publicação, l evogado o Decreto no 118 de 6 de
novembro de 1961, e demais disposições em contrário.
Brasilia D.F.. em 6 de janeiro de
W64; 143Q da Independência e 769 da.
República.
JOÃo

GOULART

Sylvio Borges de Souza Motta.

ATOS
DECRETO NO: 53.395 JANEIRO DE

DO PODER.

DE 6,DE

1964

Alteração do Regulamento para o comando Naval de Brasília

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o Artigo

87, inciso I, da Constituição' Federal
decreta:
Art.. 19 O inciso I do Art. 12 do
Regulamento para o Comando Naval
de Brasília, aprovado pelo Decreto nú.,
mero 23 de 11-10-1961 e modificado
pelo Decreto no 52.273 de 17-7-1963
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12
.
I - Comandante - Oficial General da ativa, do Corpo da Armada".
Ârt. 29 Este decreto entrará em

vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D. F. em 6 de janeiro de
1964;' 1439 da "Independência e 769
da República.
JOÃo GOULl'.RT
Sylvio Borges de Souza Motta

DECREI'O W? 53.396 JANEIRO Dl':

DE

6

DE

19tH

Alteração do Regulamento para a Direteria de Saúde da warmna,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso l. da Constituição Federal. decreta:
Art. 19 Os íncísos Ir e. Il do Artigo 89 do Regulamento para a Diretoria de Saúde da Marinha aprovado
pejo Decreto nv 44.780. de 6 -de novemtirovde 1958 passam a ter a 3eguin!e redação:
"AJ:t. 89 ••."•..•••...•.•••••••. "..•

I - Diretor-Geraj - OfIcial General do Quadro de Medicas do Corpo
de Saúde da Marinha;
!l - Vice-Diretor - Oficial General do Quadro de Médicos do Corpo
de Saúde da Marinha".
Art. 29 ítste decreto entrará em
vigor na data' de 'ma publicação revogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília. D. F. em 6 de janeiro de
1964; 1439 da Independência e 76Q
da República.
JOÃo GOULART
Sylvio Borges de Souza Motta
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ExECU'l'IVO

DECRETO N.'? 53.397 JANEmO DE 1964

DE

6

DE

Alteração ao Reçuuimentc para a Diretoria de lnter..r.tência da Marinhq,.

O Presidente da República, usando
ca atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso I, da Constí tuíçâo Federal,
decreta:
Art. 1.9 As alíneas a) e b) do Art.
19 do Regulamento para a Díretôrfa
de Intendência da Marinha, aprovado pera Decreto número 32.265, de
13-2-19q3. passam a ter a seguinte re-

dação:

"Art. 19. .
.
a)
um" Diretor-Geral de Intendêncía, Oficial-General, da
ativa,
do
corpo da Armada ou do Corpo de
Intendentes da Marinha;
·b) um vícc-rnreror. 'Oficial-General, da ativa, do Corpo de I'ntendentcs da Marinha".
Art. 2.9 âste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6,de janeiro de 1964:
143.9 da Independêncín e 76.'? da aepública.

.roxo

GOULART

sylvio Borges de Souza Motta

DECRETO N.'? 53.398 _ DE 6 DE
J flNEIRO DE 1964
Atteraçtio do Regulamento para a Dzreteria do Pessoal da Marinha.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, inciso I, .da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1.9 A alínea a) do Art. 12
do Regulamento para a Diretoria do
Pessoal da Marinha, aprovado .pelo
Decreto n.v 52.800 de 4-11-63, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 12
,
'
.
a) Diretor-Geral
do Pessoal da
Marinha (DGPM), ajmírante-de-jusquadra ou vice-Afmrrante, da atíva,
do corpo da Armada".
Art. 2.9 âíste Decret.o entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de janeiro de 1964~
143.'? da Independência e 76.9 da Re~
pública.

aoxo

GOULART

sylviO Borges de Souza Motla

ATOS

DECRETO N.Q 53.399 _
JANEIRO DE

tlE

DO PODER ;ExECUTIVO

6 DE

JANEIRO DE

Alteração do Regulamento para a Secretaria-Geral da Marinha.
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art
87 inciso I, da. Constituição Federal,

decreta:
Art. t.c O inciso a) do Art. 17 do
Regulamento para a, Secretaria-Geral
da Marinha, aprovado pelo Decreto
n.v 32.273, de 18-2-1~53, passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 17
.
a) o Secretário-Geral da Marinha
(SGM), Almtrante-de-gsquadra ou
Vice-Almirante. da ativa. do Corpo
d::> Armada".
Art. 2.9 aste Decreto entrará emvigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 6 de janeiro de 1964;
143.Q da I'ndependêncig, e 76.<;1 da República.
JOÃo GOULART

Sylvio Borges de Souza Motta

DECR.ETO N° 53 AOO JANEIRO, DE

1964

DE

9

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Sebastião de Castro Teixeira a compra'f
pedras preciosas.

o presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, ne I. da Oonstátuíção e tendo
em vista o Decreto-lei n.v 466. de 4
de junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado o crdadâo brasileiro Sebastião de Castro
Teixeira, residente em Monte Santo
de Minas, Estado de Minas Gerais,
a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nv 466, de 4 de
junho de 1938, constituindo título
desta autorização uma via autêntica
do presente decreto.
Brasília, 9 de janeiro de 1964; 1':1.3. 9
doa Independência e 769 da República
.rogo GOULART
Neu Galvão

DECRETO N9 53.4Ql -

1964

DE

9 os

1964

Promulga o Acôrdó de Comércio.. Pagamentos e Cooperação Econômico.
BTasil-Bulgâria.

O Presidente da República, havendo o Congresso Nacional aprovado
pelo Decreto Legislativo nv Hi, de
1962, o' Acôrdo de comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica com
a Bulgária, assinado em 21 de abril
de 1961;
E havendo sidc trocados os respec-

tivos Instrumentos de ratificação 110
Rio de Janeiro, em 16 de dezembro
de 19,53; Decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia,
ao presente decreto, seja executado
e cumprrdo tão inteiramente corno
nêle se contém.
Brasília, em 9 de janeiro de 1964;
143Q da Independência e 769 da República.
JOÃo

GOULART

soõa

Augusto de

Araujo Castro

ACõRDO DE COMI1:RCIQ. PAGAMENTOS E COOPERAÇãO
ECONõMICA

o Govêrno dos Estados unidos do
Brasil e, o Govêrno da República Popular da Bulgária, animados do desejo de desenvolver as relações comerciais entre os dois países. num
espírito de amizade e mútuo entendimento.
E, COm êsse propósito,
Havendo decidido celebrar um Acôrdo de Comércio, Pagamentos e Cooperação Econômica. convíeram. no
seguinte :
ARTIGO 1

As Partes Contratantes apltcarâo
em coní'ormtdade com sua respectiva
Iegtslação sôbre comercio exterior e
cãmbío., as disposlçôes do presente
Acôrdc, de modo a promover o equíIíbrlo de seu Intercámbto comercial
e dos pagamentos dele resultantes.
AnTIGO n
As Partes Contratantes concordam
em organizar -s duas listas de mercadorras anexadas ao presente AcôrQO.

AIOS DO PODER

Purúçrato únteo - Esta.s listas não
são l1m1tatlvas no que tange ao ve
101' das trocas de mercadorias e não
excluem as transações de produtos
que não constem das mesmas. Elas
serão revistas anuarmente ou, em
caso ccntràrío. serão consideradas

ExECUTIVO

dos entre as Emprêsas de Comércio
exterior e as Organizações búlgaras
que são personalidades jurídicas ln~
dependentes, de um lado. e as enndades e firmas brastleíras, do outro.
ARTIGO VII

como automàtícamentj, prorrogadas
ARTIGO

m

.8s mercadorjas exportadas ou 1m ~
portadas sob o regime do presente
ACOrdo destinadas exclustvamente ao
consumo ou à transformação no terrttórío de uma das Partes' contracantes.
Paragra/o primeiro - A reexportação ne mercadorias não será permítido, salvo. se, em cada caso, uma.
das Partes Contratantes obtiver o
prévio consentimento .da outra.
paragra!o segundo - Na htpôtese
de uma violação deste Artigo, o valor da mercadoria reexportada será
pago em moeda livremente converaívcl ou em outra moeda que seja aceita. pela Parte Contratante de origem
da meroadorta.
ARTIGO IV
A nm de expandir a exportação de

bens de capital búlgaros, o ;,Jue devere permttír seja alcançado o maís
níltc nível d.e comércío entre o Brasll
e a Bulgaria, as duas Partes entender-se-ao sôbre as modalidades de
pagamentos a concessão das ra..
ctlídadea de crédito existentes na Bulgária para o financiamento destas
transações. Na hipótese de haverem
Os dois Governos decidido constituir
uma Comissão Mista, como indicado
no Artigo VII, os projetos referentes
a essas operações serão examinados
por r .quela Comissão.
ARTIGO V
.fuj dua.s Partes Contratantes adotarâo a~ medidas apropríadas a fim
de facilitar o mtercârnbio de mercacortas e as autoridades competentes
dos dois países concederão as necessarras autorizações de exportação e
tmportaçâo. em conformídade com ai:'!
Iets e regulamentos de seus respecta'AJ.S países.

ARTIGO VI

entregas de mercadorias pre...
vistas pL:'J 'presente Acõrdo serão efetuadas na base de contratos concluiAs
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A rim de reemtar a execução do
presente Acôrdo as duas partes Con..
tratantes oonoordam em se consultar
ô, respeito de qualquer assunto relativo ao c':lmércio entre os dois países,
seja por intermédío de urna ccrníssão
Mista, seja por qualquer outro meio
de consulta adotado de comum acôr-

do.

ilRTIGO VIII

Na medida de suas disponibilidades
de pagamentos, as Partes Contratantes concederão, as facilidades administrativas e cambiais às operações
de importação e exportação reguladas pelo presente Acôrdo.
Parágrafo primeiro Os Bancos
mencionados no Artigo IX poderãorecusar a execução dos pagamentos
que ultrapassem o limite do crédito
recíprocc previsto no artigo XIV.
Entretanto, se fôr aprovada uma
operação que exceda o limite daquele
crédito, a parte Contratante. deverá
esforçar-se por aumentar suas expor;
tações para a outra Parte e esta
procurará facilitar essas exportações.
Parágrafo Segundo Se. dentro
d .... um período de seis meses, o saldo
sôbre o limite previsto não tiver sido
liquidado, as autorídades competentes
dos dois países procurarão, de comum
acôrdo, encontrar a solução mais
conveniente para ambas as Partes
Contratantes.
ARTIGO IX

O Banco do Brasil e o Banco Nacional da Bulgáa-ai abrirão, em dólares
dos Estados Unidos da América, as
C-ontas (daqui por diante chamadas
"Contas") necessários ao' registro
ias operações de comércio- díscíplína.,
das pelo presente Acôrdo e; à eretua..
ç ã c dos pagamentos delas resultantes.
parágrafo único - Sôbre o saldo
das contas serão cobrados juros de
3% ac ano, calculados semestralmente
ou, quando fôr o caso, no encerra.
menta das contas. Os dois Bancos,
quando da fixação das medidas tée ,
nicas previstas no artigo XV, poderão
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excluir da cobrança de juros uma
parte de crédito recíproco. previsto
no Artigo XIV.

necessár.ías à execução do presente
Acôrdo.

ARTIGO X

A valjdada das autorizações de exportaçâo e de importação concedidas
peles autoridades competentes das
Partes contratantes, sob o regiine do
presente Acôrdo, não será prejudicada por sua expiração.

ARTIGO XVI

POr intermédio das Contas, serão
efetuados diretamente pelo Banco do
Brasil e pelo Banco Nacional da Bulgária os seguintes pagamentos:
a) de exportação eimporta'ções
de mercadorias destinadas ao consumo ou à transformação nos dois países;
b) de despesas comerciais e bancárias relativas às mesmas exportações e importações, tais como', fretes de mercadorias transportadas por
navios de bandeira de uma das Partes Contratantes, comissões, seguros
e resseguros, juros comerciais e bancártos e demais despesas pertinentes
às transações;
c) de outras operações que, em
cada caso, sejam previamente aprovadas pelo _Banco _ do Brasil e pelo
Banco Nac:onal da Bulgária.
ARTIGO XI

As tranferênclas relativas a renda
consu .res não serão efetuadas tatravés das Contas e. a pedido de uma
das partes Contratantes, serão autorizadas em divisas livremente conversíveis.
ARTIGO XII

As transações reguladas pelo presente Acõrdo serão faturadaa ern dólares das Estados Unidos da América.
ARTIGO XIII

O saldo /,das Contas ou parte do
mesmo poderá ,er transferido, de comum acôrdo, a Contas mantidas por
uma dr.s Partes Contratantes com
um terceiro pais.
ARTIGO XIV

A fim de fMilitar o comércio, recíproco, as partes Contratantes conceder-se-ão um crédito técnico recíproco de um milhão de dólares
(U$ I.DOO,OOO).

ARTIGO XV

No limite de suas atribuições o Ban;
co do Brasil e o Banco Nacional da
Bulgária fixarão as medidas técnicas

ARTIGO XVII

Quando da expiração do presente
Acôrdo, conforme os têrmos do P..rtígo
XVIII, as Contas previstas no Artigo
IX permacerâc abertas pelo prazo suplementar de 180 (cento e oítente j
dias. a fían de nelas serem '.bltcado.s
os pagamentos resultantes, das operações aprovadas pelas autorrdades dos
dois países na Vigência Q(, presente
Acôrdo e ainda não liquidadas
No
mesmo prazo suplementar a Parte
Contratante devedora procurará Iíquidar seu saldo devedor através da exportação de mercadorias. Vencido êsse
prazo de 180 dias, as partes Contratantes deverão entrar em acôrdo, no
dois meses subseqüentes. q~.l.antp·à
maneira de liquidar
saldo devedor
eventualmente e x i s t e Na hipótese de as duas Partes não chegarem
a acôrdo a respeito dessa Iíquídaçâo,
o saldo liquido será imedt-c-amente
pago pelo Banco devedor em moeda
livremente conversível.
Parágrafo único. Se, após a expiração dos prazos acima, indicados,
forem efetuados' pagamentos resultantes de operações relativas a financiamentos de bens ae capital. tais
pagamentos serão regísbradbs em
Contas especiaês qtze serão abertas
exclusivamente para êssefim e cujos
saldos serão utilizados pela Parte
Contratente credora na aquisição de
mercadorias da outra Parte Contratante.

°

ART'IGO

XVIII

O presente Acôrdo entrará em vigor na data da troca dos respectivos
instrumentos de ratificação. EntrEtanto suas disposições serão aplicadas provisoriamente a partir da data
em que os abaixo assinados notificarem um, ao outro da aceitação preliminar das referidas disposições pela
autoridade competente de cada. Gcvêrno.
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Paráçratc único. O presente .êcôrdo
permanecerá em vigor por um período de 3 (três) anos e será automaticamente prorrogado por tperiodos
de 1 (um) ano, até qce o Govêrno
de uma das Partes Contratantes hájá notificado o outro, com três meses de antecedência, de sua intenção
de denunciar o Acôrdo.
Em testemunho de que os Plenipotenciários das duas partes oontrar
tantes firmaram o presente Acôrdo.
Feito em Sofia, aos 21 dia.3 de mês
de abril de 1961, em três exemplares,
nes línguas portuguêsa, búlgara e
francêsa. sendo todos os textos igualmente autênticos. Contudo, em caso
de dúvida quanto à SUa interpreta....
çâc, o texto em francês sempre prevalecerá.
Pelo Govêrno doa. Estados Unidos do
Brasil:
João Dantas
Pelo Govêrno da República Popularda BUlgária:
.Irvko .Ilvkov

ANEXO N° 1 A LISTA "A"
LISTA DE MAQUINAS QUE A
REPúBLICA POPULA~ DA BUL
GARIA PODE FORNECER AOS
Ei:lTADaS UNIDOS DO BRASn,

Máquinas-Ferramenta
Máquinas para trabalhar madeira
Mistura dores de concreto
Motores Diesel
Bombas d'água
Locomoti vas Diesel para mina
Compressores
Máquinas para a indústria alímerr-

tícia

Máquinas textets e outras
ANEXo NQ 2 à Lista "Ato
Lista dos Equipamentos completos qt e
a República popular da Bulçarta
noâe fornecer aos Est(J)1.os Unidos
Brasil

ao

Usina de beneficiamento de metais
ferrosos e não-ferrosos
Equipamentos para m~r..I)~
Subestações de transformadores e
de distribuição de tensão de b a llO
KV
Condutores elétricos A. T até 220
KV

9

oruuo de calde.ras cem produção de
20 a 75 t.v.h. are 40 a tm . 45{jn C
Estacôes elétricas diesel completas com
fôrça até 50 KW
(Estações telefônicas automáticas
usinas de produtos de cimento armado por sistema vibratório-dormentes ferroviários, postes, suportes para
tóneís de minas, armações de .erras,
elementos para edifícios, concreto po"
1'080 de autoclaves
Us nas de tijolos e -telhas.
usinas de beneficiamento de algo'Cião
Fábricas' para tecidos de algodão
Usinas para amido glucose, dexbrína
e cola
Csina nar a pectina
Dsinas'~ para a produção de coíotôníoa à base de resina e nós -íe pinho
usinas paca carbureto e ferro-síltc;o
usina parar azul ultramar
Usinas "d'équarrfssage'
Instalações de geradores a gás na ....
ttzral

.

Entrepostos diversos para os der-ivados do petróleo
"Jsina para soda cáustica e bícarbcnato de sódio
Usina de superfosfato
Fábricas de conservas: tegumes, fru ....
tas 8 carne
Moinhos para pimenta vermelha
Pábríca para frutas e legumes secos
Moinhos de farinha
Silos para cereais com capacidade
ato 40.000 toneladas
Depósitos para ceraís com dísporí
üvos mecânicos, até 4'0.000' toneladas.
Conjunto integral para .oarne
Instalações frtgortfícas
Fábricas para extração e rer.naçãc
de óleo vegetais
Instalações para beneficiamento do
arroz
Instalações para o preparo de forragens combinadas
Frigorífico para congelamento normal e de profundldáde

'Navios oa motor - cargueiros marítimos de 3.15{) e 5.000 t.d.w.
Navios de alto mar para 250 passageiros
Petroleiros fluviais e martttmos de
pequeno calado (4.000 t.d.w.)
petc-oleíros fluviais de 5.000 t:d. W.
Navios de cabotagem de 300 t.d.w.
Rebocadores fluviais
Navios cisterna de 1.500 t. e barcos
de pesca de 4J a 1 ;(]OO toneladas.
Chatas com casco de cimento armado - canteiros de reparação fluttzarr-
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tes e docas de cimente armado, flu-

tuantes.
"TEOHNOEXPORT" coloca em di-

que sêco, e executa trabalhos de manutenção e de reparação em todos os
tipos de .navíos marítimos e fluviais,
de pequeno calado até. 32.000 t.d.w.
Estudos topográficos
Estudos de engenharia civil, de geologia, e de mecânica do solo
Estudos hidrológicos e de recursos
dágua
Estudos do solo
Estudos sôbre energética
Estudos de recuperação de solos
Estudo de engenharia, geológicos e
hidrológicas, das águas de fontes. Sub"

terrâneas e superficiais, para abastecimento de rêdes de água potável e
índustríal; estudos das fontes minerais; estudos de solos
Solos movediços
Barragens de todos os tipos e altu-

ras

Estações
tipos e
Estações
Sistemas
gem
00

de bombeamento - todos
potências
hidro e têrmo-elétrícae
de írrtgação e de drena-

Retificação de rios, e instalações de
navegação
Abastecimento de água e canalízação em localidades habitadas
"TECHNOEXPORT" .ínstruí pessoal
de outros países na República POPl...lar da Bulgária', ou no exterror; que
poderá ser aproveitado nas emprôsas
industriais e outros.
LISTA "B"
Exportações dos Estados Uniâoe do
Brasil para a República Popuiar da.
Bulgária

1)

1961 Cacau

1962 -

1963

2) Algodâc
3) Café

4) Soja
5) Couros e peles
6) Arroz

7) Produtos Farmacêuticos

8) Ferro gusa

9) Acucar
10) FÍbra de sísal
11) Madeiras

12) Oêra de carnaúba
13) Amendoim, óleo de amendoim e
tortas de amendoim
14) Condimentos

15) óleos vegetais para a indústria
química e de saoáo
16) Diamantes para fins indústriais
17) Cristais de mentoí
18) Lã
19) Diversos

Thtal: US$ '00016.000 24.000 30.000

DECRETO NI" 54.402 -

.reneiro

DE

DE

9

DE

1964

Retifica Q dispositivo do Decreto
nQ 52.900, de 21 de novembro ae
1963, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
das atribuições. que lhe confere o artago 87, inciso I, .;s Constituição, e
nos têrmog da Lei 4.13,2, de 10-9-62,
combinado com o necreto-iei 3.365.
de 21 de junho de 1941, modutcado
pela Lei 2.786, de 21 de maio de
195$, decreta:

Art. 10 Fica retíf'icado o artigo 19
do Decreto nc 52.900, de 21 de novembro de 1963, publicado no Diá1'io
Oficial da mesma data, a fim de declarar C!'Ue as números de ordem Cio
Registro de Imóveis detOrtstalândía
ali mencionados são Os seguíntea:
660, 659, 662, 661, 656 e 664, e não
como constam.
Art. 2') f;ste Decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação.
Brasília, . 9 de janeiro de 1964;
1439 da jndependêncta e 769 da ~e
pública.

.roxo

GoULART

DECRETO N9 53.403 -

DE

10

DS

JANEIRQ DE 1964

DiSPõe sôbre a lotação dos cargos de
agente fiscal do impôsto de renda
e' dá outras providências.

o Presidente da República usando
da atribuição que 'lhe confere o artigo 87, número I da constituição e
tendo em vista as disposições da Lei
nv 3.780, de 12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Os cargos de agente fiscal
do ímpôsto de renda, classificados por
grupos de Estados de ecôrdo comas
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disposições da Lei nv 3,780, de 12 de
julho de 1960, serão lotados obrigatoriamente na Divisão do Impôsto de

Renda e nas repartições subordinadas à mesma. Divisão. observada a
seguinte distribuição regional:

-.----Classe
~------

E
E
D
D
D

C
C
C
C
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Nível

I
I

Regiõe-s

Cargos

I

-------~~-

18
18
17
17
17
16
16
16
16
15
15
14
14
14
14

14
14
14
14
14
14

I
I
I

39J

I

428
102

I
i

I
!,
I

I

I,

113

50
28
47
26
25
20
14

8

9

,

15
12

I

8
9
11

I

7
8
6

§ 19 A lotação numérica dos cargos de que trata êste artigo, nas re~
partições do impõsto de renda, de cada região, será estabelecida mediante
ato do Ministro da Fazenda,

§ 29 A Divisão do Impôsto de Renda e sua Delegacia Regional no Estado da Guanabara continuarão tendo Iotaçâo conjunta ate que 2' mesma
Divisão seja transferida e Instalada
em Brasília, juntamente com a Delegacia Regional do Impõsto de Renda no Distrito Federal.
§ 39 A lotação nomin-:ti,assimcomo as remoções para outra repartição em região CUJOS cargos sejam
da mesma classe, competem ao Dlreter-Geral d: Fazenda Nacional.
§ 49 A movimentação dos agentes
fiscais do ímpôsto de renda dê uma
para outra repartição .em um mesmo
Estado será Ieíta pelo Diretor da Divisão do jmpôsto de Renda, obser~

da Guanabara e Dtstrrto
Federal
Estado de São Paulo
Estado de Minas Gerais
Estado do Rio Grande do Sul
Estado do Rio de Janeiro
Estado da Bahia
Estado do Paraná
Estado de Pernambuco
Estado de-Santa Catarina
Estaco do Ceará
Estado do Pará
Estado de Alagoas
Estado do Amazonas
Estado do Espirito santo
Estado de aotãs
Estado do Maranhão
Estado de Mato Grosso
Estado da Paraíba
Estado do Piauí
Estado do Rio Grande do Norte
Esfadc de Sergipe

Estado

vedas as disposições da Iegtslaçâo específica,
.
~ 59 Os agentes fiscais do Impôsto de renda designados para servtr na
Inspetoria em Brasília continuarão a
integrar a lotação da. região a que
pertencerem, enquanto a mesma não
tiver Jctaçâo própria,
Art. 29 O agente fiscal do Impôste. de renda promovido à classe superior poderá permanecer totedo na
mesma repartição onde estiver se.rvindo, provisõrtamente, a juizo exclusivo da administração, enquanto não
houver outro, de classe imediatamente inferior, em con-üções de ser' promovido e preencher o claro ãa ro,
ração.
Parágrafo único. Aplicar-se-á também, o disposto neste artigo ao agente fiscal do ímpôstc de renda ocupante de cargo de' classe inicial, enquante não houver nomeação de candídato habilitado em concurso,
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Art. 39 A investiCl.ura nos

cargos

da classe inicial dea.!;;'ente ttscal rto
tmpôsto de renda sõrnente será' efetuada mediante concurso, vedada a

nomeação em caráter interino.

Parágrafo único. Dentro do prazo
de 60 (sessenta) dias, contados da publícaçáo dêste decreto, o jjepartamento Administrativo do Serviço Público
realizará o concurso previsto neste
artigo, com a colaboração da Divisão
13 orass- Jc.. •••••• '," •••••••

"§,

2i!- Classes C e D
.
3ª' Classes A e B
.
19 As percentagens atribuídas aos

funcionártos de cada categoria serão
determinadas multiplicando-se o respectivo coeüctente pela arrecadação
do ímpôsto de renda nas regiões correspondentes e dividindo-se o resultado assim apurado pelo número dos
cargos da lotação das repartições nessas mesmas regtôes. em conjunto.
§ 2? Quando houver díminuioâo ou
aumento ia número de cargos dê- c-asse, as ra,--,ões percentuais de cada categoria, fixadas nos têrmos dêste artigo, serão cbrígatõriamente reajustadas na mesma oroporçâo.
§ 3° Sempre que houve:' convemêncía, mediante ato do Ministro de. jrazenda, as razões percentuais poderão
ser reduzidas, bienalmente, em runcão
dos aumentos da arrecadação, apurados de acôrdo com a legislação .espeDECRETO N9 53.404 -

DE

13

DE

JANEIRO DE Hj'o4

Declara de interêsse social, para fins
àe' oeecorcnmaçõo, areas de terra
situada em Cachoeira de Macac'll
e ttaboras, no Estado do Rio de Ja-

neiro.

o Presidente - da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos da Lei nv 4.132, de 10 de
setembro de 1962, combinada com o
nec-e.o-r,ei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, modificado pera Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956;
Ocnsíderando as graves ocorrências
verificadas no lugar denominado São
José da BOa Morte, no Municipíode
Cachoeiras de Macacu, entre posseil'OS e proprietários, em áreas contíguas ao Núcleo Colonial de Papuoaía ;
Considerando que, ínobstante as
providências tomadas pela guparínten-

do Impôsto de Renda, do Ministério
da Fazenda,
Art, 49 A tabela de que trata o
parágrafo único do art. 53 da Lei nv
3.470, de 28 de novembro de 1958, para' o cálculo da parte Variável da remuneração dos agentes fiscais do ímpôsto de renda, é alterada, 8. partir
da vigência. dêste decreto, de acôrdo
com as seguintes razões percentuais
para cada categoria:
Nível 18 ., .. ,', ..... 1,20%
Níveis 16 e 17 .. , ..

1,90%

Níveis 14 e 15 \ ....

3,1ú%

ctnca, e considerados os acréscimos
de vencimentos e percentagens ata-ibuidos aos funcionários de classes de
mesmo nível, do Ministério da Pazen da.
§ 49 Dentro do prazo de 30 (trínta) días. contados da putnícaeãc dêste decreto, o Mínístro da. Fazenda estabelecerá as normas complementares
necessárías à execução do disposto
neste artigo e nos parágrafos anteriores,
Art. õv Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. em 10 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Repúblíca ,

JOÃo GOULART

Ney aoioao

dêncía de Política Agrária - SUPRA
_ o dissídio prossegue lnsolvido e com
perspectivas de agravamento, com
conseqüências .imprevisíveis, que cumpre evitar;
Considerando, que o grave dissíddo
em causa envolve mais de quinhentas
(500) famílias de modestos lavradores e que, em parte, decorre do exeessivo povoamento da área originária do Núcleo Colonial de Papucaia, conseqüente à inelutável e cada
vez mais numerosa instalação de desamparados lavradores em busca de
terra para cultivar, de modo a terem
como atender, pelo cumprimento da
obrigação social do trabalho, à própria subsistência e à de seus familiares;
Considerando, finalmente, ··.1t'".:~ &,
situação tende a assumir contornos
de gravíssimo conflito social e que
ao .Poder Público urge, com os recursos constitucionais e regais vigentes, o indeclinável dever de manter. a
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paz social e promover a justa distribuição da terra e condicionar seu uso
ao bem estar coletivo, na forma do
preceituado pelo art. 147, da constituição Federal, decreta:
Art. 19 São declaradas de Interêsse
social, para fins de desapropriação,
as áreas de terras de, aproximadamente, 1.790 (um mil, setecentos e
noventa) alqueires geométricos. ou
os que forem encontrados nas propriedades descritas no parágrafo .19
dêste arugo, situados rios Inunícípíos
de Cachoeiras de Macacu e I'taboraí,
Estado do Rio de Janeiro.
s 1Q As áreas de terras a que se refere o presente decreto constam como
sendo de propriedade do espólio de
Adalber to Oorreía. Agro Brasil Empreendimentos Rurais S. A., Miguel
de Souza, Dr. Francisco de Almeida
Pimentel, espólio de Puam Dengo, aomualdo Moreira e outros, e assim se
descrevem, Iimítam-ae e se confrontam ,
a)
uma gteba de terras, com a
área de cêrca de 60i) (seiscentos) alqueires geométricos, remanescente das
fazendas reunidas gambaítiba, Sumidouro. Carmo, Rio das pedras e outras, situadas nos segundo (2 9 ) e terceiro (3°) distritos do município de
Itaboraí, com as seguintes limitações
e confrontações: partindo' de um ponto do cruzamento do rio Imbui com
2. Estrada de Ferro Leopoldína, descendo o citado rio Imbuí até a sua
confluência cem o rio: Macacn: dai,
subindo por êste rio, pela sua margem direita, .até ao canto de dívtsa
das terras do Núcleo Colonial de Papucaia (Fazenda Colégio); d~í'. Inflete
para a direi la, pela. linha divisória das
terras do citado Núcleo, atravessando
a

ElStrada

de

Ferre

Leopoldína,

Imbuí e Viana, na dístâncía de cêrca de 3.750 (três mil
setecentos e cinqüenta) metros; daí,
inf1lete para a esquerda, confrontando, ainda, com terras do citado
Núcleo, na distância de cêrca de
1.720 (mil setecentos e vinte) metros, atravessando, novamente, o rio
Viana e.o rio das Pedras; dêste .ponto, seguindo o mesmo alinhamento,
na distância de cêrca de 2.360 (dois
mil, trezentos e sessenta) metros pela,
linha dívísína de terras pertencentes
aos herdeiros de Dario Baptista até
a estrada de rodagem tronco norte
fluminente; daí, defletlndo para a
direita, seguindo a citada estrada de
rios
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rodagem, até ao marco canto de divisa cóm terras do loteamento "Chácaras", em Sarnbaítlba: daí, defletíndo para a direita, seguindo pela.
linha divisória com o citado loteamento, até a Estrada de Ferro Leopoldína-Oantagalo: e daí seguindo
pela mencionada Esti-ada de Merro
confrontando com terras da Companhia Agro-Pecuária Vargem Grande,
até o ponta de partida® Tio Imbuí;
b) uma gleba de terras com cêrca
de 250 alqueires geométricos, remanescente da Fazenda Maíporâ € outras, no' segundo (2 9) e terceiro (39)
distritos do mumcipío de Cachoeiras
de Macacu, com as seguintes. limitações e confrontações: a partir de um
marco no rio Rabelc, divide com terras de Jorge Vidal, até encontrar terras do Ministério' da Agricultura,
confronta com estas terras em dois
lados, até ao rio Rabelo, sobe por
àste rio até o marco inicial;
c) uma gleba de terras com a área
de cêrca de 94Galqueir€s geométricos
remanescente -da sfazendas Pu-assununga, Morros, Lagoa Grande, Areias,
Retiro, São José da Boa Morte e outras situadas na zona rural do tercetro (3 9) distrito de Cachoeira do
Macacu com as seguintes limitações e
confrontações: partindo de um marco, canto de divisa de terras do
Núcleo de Paoucala, à margem do Tio
Macacu, situada a cêrca de dez (0)
quilômetros da ponte da Ribeira do
mencionado a-io: daí, segue-se pela
tinha divisória do citado Núcleo, em
dois seguimentos retos atravessando
8, estrada de rodagem Río-Fr'íburgo
nté encontr-ar e ponte Garíbá, sôbre
o rio Rabelo: daí, deflete para a esquerda e desce pelo mencionado Tio
Rabelo até encontrar Q rio Guapiassu; e daí, seguindo êsse Tio até enconta-ar- o ri6 Macacu, subindo Por
êste rio até o ponto de partida.
Art. 29 A declaração do artigo anterior é decretada com fundamento
nos incisos I, II e IH do artigo 2 Q da
Ler nc 4.132, de. 10- de setembro de
1962, destinando-se os bens a que ela
se refere ao sfíns prevíctos no artigo
49 da mesma Lei e a ampliação do
Núcleo Colonial de Papucaía de Cachoeiras de Macaeu, Estado do Rio
de Janeiro, criado pelo Decreto número 30.077" de 19 de. outubro de 1951,
ao qual, uma vez desapropriadas, serão íncorporadaa às áreas por êste
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decreto declaradas de ínterésse social.
Art. 39 E? declarada de urgência a
desapropriação dos imóveis referidos

neste decreto, nos têrmos do art. 15
do toecrcto-ter nv 3.365, de 21 de junho de 1941, CC'lU a redação que lhe
deu a Lei nc 2.786, de 21 de maio de
1956, em seu art. 29 e respectivos parágrafos.
Art. 49 Fãca a Superintendência de
Política Agrária - SUPRA - autori-

zada a promover a efetivação da desapropríaçâo de que trata êste decreto.
Art. 5Q Revogadas

disposições
em contrário, êste ~creto ents-ará

.roxo

GOULAR'r

("). Os anexos a que se refere o
.texto foram publicados no D. O da
2{)' e retificados' no

de 2g...,1-1964.

as

em vigor na data de sua publicação.
Brasília, Distrito Federal, 13 de janeiro de 1964; 1439 da Independência
e 76Q da República.
JOÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho

C') DECiRffiIT'O N.°:53·:l:(}5 JANEIRO

Art. 29 A retificação a que se rere,
re êste Decreto prevalecerá a partir
de 19 de julho' de 1960.
Art. 39 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo
gadas as disposições em contrário.
jgrasíha, em 14 de janeiro de 19641,
1430 da Independência e 76Q da República.

DIE 14

DE

DE 1964

Retifica o enquadramento dos car
gos e tumçôes do Departamento
Admintstrativo do Serviço Público,

O Presidente da República, usando
da atrrbuiçao que lhe confere o ar'
tdgo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
48 da Lei nc 3.780, de 12' de julho de
1960, e o Decreto nc 52.144, de 25 de
junho de 1963, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na ror
ma dos anexos o Quadro de Pessoal
_ Pai'te Permanente, a que se refere
o art. 19 do Decreto nv 49.178, de
19 de novembro de 1960. que ôíspôs
sôbre o enquadramento dos· cargos
e Junções do Departamento Administrativo do Serviço Público com as
alterações mtroduzidas pelos Decretos ns, 47, de 17 de outubro de 1961,
51.355 de 24 de novembro de 1961,
51.417, de 23 de fevereiro de 1962,
51. 661, de 15 de janeiro de 1963,
52.276, de 18 de julho de 1963, 52.486,
de 20 de setembro de 1963 e, 52.674.
de 14 de outubro de 1963, na paz-te
referente às séries de classes de Es
eriburárfo e Técnico de Contabíjída
de, bem como a resnecuve relação
nominal.

DECRETO

NQ

53.406 - DE 14 DE
1904
mais 30 dias, o prazo

JANEIRO DE

Prorroga, por
estabelecido no art. 49, § 2° do Decreto n Q 52.69'4, de 15 de outubro
de 1963, e dá outras providências.
O presidente da República, considerando que é deveras elevado o
número dos funcionários que se valeram do direito de opção assegurado
pelo artigo 46 da Lei' ne 4.242, de
IS63;
considerando que, face àquele dispositivo legal, os optantes têm de
instruir seus pedidos com diversos
documentos, 05 quais, por sua própria
natureza e nos têrmos do art. 2° do
Decreto nc 52.694, de 1963, devem
ser obtidos junto a Repartições do
Estado da Guanabara;
considerando que, presumivelmente por excesso de serviço, as Repartições Estaduais competentes' não forneceram, até agora, a muitos dos optantes, a documentação ímprescíndtvel. conforme alegam os interessados;
considerando que, assim, não e justo que muitosdêsses servidores s'O~
fram tal prejuízo, sem culpa própria:
Considerando, finalmente, que, em
alguns casos concretos, possivelmente
a prorrogação ora sugerida ainda se
torne insuficiente;
Art. 19 Fica prorrogado por, mais
30 dias; a contar de 15 de janeiro de
Ig'64, o prazo fixado no § 20 do artigo 4'.ldo decreto n» 52.694, de 15
de outubro. de 1963.
Art. 29 Esgotado o prazo referido
no art. 19, sem manifestação das autoridades
estaduais
compesentes,
quanto ao fornecimento dos documentos tempestivamente requeridos a
instrução do processo poderá 'ler completada através de justificações ad-
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mínístrativas ou judiciais, a critério
do Ministro da Justiça.
Art. 30 Revogam-se as dísposlçõec
em contrário.
Brasüía, em 14 de janeiro de 1964'
1430 da Independência e 7'69 da Re~
publica.
JOÃo o.OULART
Abelardo Jurema

3
10
10
2

Oficíaí de Administracão
Escriturário
.

Escrevente-Dattlografo

o Presidente da República usando
da atribuição 'que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição, de-

creta:

Art, 19 Ficam criados, no cuaõro do
Instituto de Prevídêncía e Assistência
dos Servídores do Estado (IPASE) Administração Central e óraâos Locacs.- Parte Permanente as ~eguintes
funções gratificadas. cargo isolado de
provimento efetivo e demais cargos
necessários ao funcionamento da
Sub agência do Instituto na cidade de
M-Ontes Claros, Estado de Minas Gerais;

5-A

2a Seção do Orçamento

3

Médico

17-A

1

Odontólogu

17-A

2

Auxiliar de Enfermagem
3

Altera o Quadro do Instituto de Previdência e Assistência dos Servido.
ree do Estado UPASE) "e dá outras
providências.

12-A
8-A

7

Serviçal

a

DECRETO N9 53.407 - DE 15 DE
JANEIRO DE 1964

15

1

2

S-A

Seção do Orçamento

Fiscal Administrativo de
Obras
Vigia

ll-A
7

Art. 29 asse Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dispcsições em contrário.
Brasília, 15 de janeiro de 1964;
143<) da Independência e 769 de República.
JOÃo GOULART
Amaury Silva

DECRErO N9 53.408 - DE 16 DE
JANEIRO DE 1964
Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Sul América Commapanhia Nacional de seguros de
Vida, inclusive aumento do capital
SOCial.

Funções gratificadas

1
9

Agente
Encarregado -_ de Turma

3-F

(Admtnístratíva, Conta-

bilidade, Seguro Social.
Seguro Ramo Vida, Seguro Ramos G e r a i s,
Aplicação de Capital,
Admirnistrativa de Assistência e Serviço Médico

de 7 de março de 1940, decreta:

11-F

Local)

Cargo isolado de prooimento efetivo
1

Tesoureíro-Auxiliar
DEMAIS

1~

2
6

l'

Categoria

CARGOS

Seção do Orçamento

Técnico de Contabilidade
Oficial de Seguros

o Presidente da República, usando
da atribUição que lhe confere o artdgo 87, inciso I, da Oonstdtuíçào e
nos têrmcç do Decreto-lei no 2.063,
Art. jo FIcam aprovadas as arte
raçôes íntroduzadãs nos Estatutos da
Sul América Companhia Nacional de
Seguros de Vida, com sede na Cidade. do Rio de Janeiro, autorizada a
funcionar pelo Decrete" nv 15.314, de
9 de outubro de 1922; (inclusive aumento do capital social de Cr$ ....
30-0.000.000,00 (trezentos milhões de

cruzeiros)

para

o-s

(seiscentos milhões

6(N}.000. Q'ÜO,OO

de

cruzeiros) ,

conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordináría, realizada em 4 de setembro
de 1963.

13-A
12-A

Art. 2° A Sociedade continuará
Integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou

que

ve.

ATOS· DO PODER ExECU'.rIVO

nham a vigorar, sôbre o objeto da
autonzaçâo a que aíuac aquêls De
ereto.
Brasília, 16 de janeiro de 1964;
1430 da Independência e:76'? da República.
JOÃo

GOULART

Egydw Mwhaelsen

DECRfEJI'O N,? 53.400 -

DE

16

DE

JANEIRO DE lS64

Concede o reconhecimento do curso
de Auxiliar de Enfermagem da Escola Auxiliar de Enfermagem "Antonina Neves"

o presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Artigo único. :É concedido o reccnhecímento do curso de Auxilia. de
Enfermagem da Escola Auxílíai de
Enfermagem "Antonina Neves",sedlada em São João Del Rei, Estado
de Minas Gerais.
Brasília, em 16 de janeiro de 1~64;
143° da Jndependêncía e (f3'? da Re-

pública,

JOÃo GOULAR'l'

Julio Furquirn Sambaquy

DECRETO N'? 53.410 - DE 17
JANEIRO DE 1964

DE

Torna sem efeito o Decreto número
52.379, de 19 de agôsto de 19-63,
e dá outras providências.

O Presidente da Repúblcíaçcusan-.
do da atribuição que lhe' confere o
art . ,87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 E' .tornado sem efeito o Decreto múmero 5-2.379, de 19 de agôsto de 1963, que aprovou ') enquadramente definitivo do pessoal da Comissão do vale do São Francisco.
Art. 2'? O pessoal a que. se refere
o arttgo anterior voltará à situação
em que se encontrava antes da VIgência do mencionado decreto até
que seja feito nôvo enquadramento
definitivo.
Art. 3'?
A admínístração da Comissão do Vale do. são Francisco pro-

videnclará, de acôrdo com o') disposto
no necretc nc 52.4(lO,',1e 25 de agôsto de 1963, no prazo de sessenta
(60) dias, nova proposta de venquadramento de seu pessoal, em estrtta
observância das normas legais aplicáveís à espécie.
Art .. 4° ftste decreto entrará em viser na data de sua publicação, revogadas as di&posi~ões em contrário.
Brasília, em 17 de janeiro de 1964,
1439 da Independência e 76° da República.
JoÃo GOULART
DECRETO N'? 53,411 JANEIRO DE

1964

DE

17

DE

Declara de. utilidade pública,
para
fins de desapropnação ou instituição de servidão, em favor da Petróteo. Brasileiro S. A. ' - Petrobrás, terras situadas nos MuniciPios
de Osório, santo A'ntônio da Patrulha; Gruoatai, Bntéic e Canoas,
no Estado do Rio Grande do SuL

O presidente da República, nu uso
das atríbuíçôes que lhe .conrere c artigo 87, inciso I, da oonstttuicáo. e
em conformida-de to que dispõe os
arts. 15, inclusive parágrafo, e -1,0 do
Decreto-lei nv ::L 365, de 21 de junho
de 1941,· alterado pela Lei nc 2 786,
de 21 de maio de 1956, eo art. 24 da
Lei ne 2.004, de 3 de outubro de 1953,
e atendendo, outrossim, 'à. coriveniênela de prosseguir a Petróleo Brasiretro S, A. - Petrobrás na execução das obras projetadas e necessãrias ao 'I'ermínal Ma,títimo Almirante
Soares Dutra, a ser construído em
'I'ramandaí, Estado do Rio Grande do
Sul'ne ao respectivo sistema de oleoduto que o ligará à Refinaria. Alberto Pasqualiní, em Canoas; no mesmo Estado, decreta:
Art. 1'? Ficam declaradas de utíjtda-de pública para fins de desapropriação total ou parcial ou ínstítutçâo de servidão de passag-em, em favor da Petróleo Brasileiro S. A.
Petrobrás, os seguintes imóveis, de
proprietários diversos:
1 - Terrenos, inclusive benfeitcrias, compreendidos na faixa de 22
(vinte e dois) metros de largura e
102,881 quilômetros de comprrmento,
que se estendem entre os' Municlpios de Osório e Canoas, rio Estado
do Rio Grande do Sul, atravessando
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os Municípios de Santo Antonio da
patrulha, Gravetaí e Estêio, do -lesmo Estado, com. a diretriz e forma
assinaladas nos desenhos números
50tH - FP-IO{}-l e 5001-1-100-9:3, que
com este baixam; tidos como inôrspensáveis à instalado do sistema de
oleoduto que ligará' o 'I'erminal Ma. ;t~~",-o Almirante Soares Dutra, em
'Tramandaí, à Refinaria Alberto Pas(l uanní, - em canoas:
II Terreno, inclusive bentettorías, com 5.335 metros quadrados. sizuadc no Município, de Santo Antonio
da Patrulha, Estado do Rio Grande
do Sul, conforme desenho número
b-260-3..;1.00-t, que com ê~te baixa,.cc~
~.3 c- -:.;umtes confrontacôas e dclimitaçõels: partindo do vértice formado
pela íntcrsc. "c
das estradas p ' l ,
Córrego eõco e para Barrocada, na
zona de cêrro Gtande, e seguindo
esta última estrada, COm caminhamente à esquerda, em direção Slli
percorre-se 71,90 metros, ponto
de
encontro com a linha diretriz' do oleoduto, no qual faz pequena deflexâo
à esquerda, formando um -ãngulc in..
terno de 1'76° e segue na meema dire-ção Sul por mais 34,49 metros, ponto em que faz uma conexão à es..
quer-da formando um ângulo Interne
de g.,i:9, e segue no sentido Leste. uma
extensão de' ,i'?,97 metros, fazendo
neste ponto uma deflexâo à esquerda
formando um ângulo interno âe 939
com o alinhamento anterior, segue
no sentido Norte uma extensâc de
1l,C,O metros, quando encontra 3 1juha diretriz do oleoduto, e continua
no mesmo a.línhamento por mais 9'2,9U
metros. até encontrar. a cêrca ümitrofe com a estrada para Oórreg o
Seco, ponto em que fez uma denexs-a ~. esquerda formando um ângulo
interno de 929 10', e segue, ao longo
dessa cêrca, uma exteneâo de 30.00
metros, e111 sentido oeste, até encontrar o vértice inicial, do caminha..
menta, fechando o polígono. O te-reno descrito faz parte de um todo
maior, de propriedade de Diontsía
Coelho õos santos ou quem de direi...
to e confronta-se' a Leste, mima extensão de 103;90 metros, e ao Sul uma
extensão de 47,97 metros o terreno
Iímíta-se com área maior do mesmo
prcpríetárío: a Oeste, em dois segmentos, num total de 106,39 metros,
lilÍlit.a-se com a estrada para Barroeada .e eo Norte, numa extensão
de 50,00 metros limita-se com a: estrada p-ara Córrego Sêco: tido como
mdíspensável à Estação de Aqueci-
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mente númerossl (um), íntagrante do
mencionado siS.fema de oleoduto.
In - Terreno, inclusive benfettorfas. com 5.80225 metros quadrados,
situado no Município de Gre.vatai,
Estado do Rio Grande do Sul, conforme desenho número 526-o-3-100-~>
que com êsse baixa, com as seguiutes confrontações e delímitaeôes ,
partindo da Estaca nc 131~-25,C'ÚHl>
da linha díretría do oleoduto, no sentido Leste-Oeste, marca-se um ponto "A" distante 16,38 metros sobre
a mesma linha diretriz, que cera
também pcntr, de passagem da face
Oeste do terreno, a partir do qU3.1,
como inicial da poligonal; percorrese uma linha no sentido Sudeste,
tormando com a Iínna diretr-iz do
oleoduto, um ângulo de 63° 42', numa
extensão de 12',5'Ü metros, ponto em
que faz uma deflexão à esquerda rormando urp ângulo interno de 116(> 19'
e segue em linha paralela à díreta-Iz
do oleoduto, numa extensão de 78,45
meta-os, quando corta a cêrca límtte
deste do terreno com a estrada.
Dêste ponto, percorre-se em direção
Noroeste, eegumdo-se a cêrca limite
do terreno, com a estrada, em três,
segmentos de 19,15 metros, 32.80 metros e 57.00 metros, num total de
108,95 metros, neste ponto sôbre a
cêrca, faz-se vértice com 'uma d,efle~
XáD à esquerda e com ângulo interno de 90°, no sentido Sudoeste, E- 8eaue-se per uma extensão de 63,10
metros, e tendo êste ponto como vértice, faz-se um ângulo interno de
909 , e percorre-se a linha no sentid~l
sudeste. numa extensão de 61,00 metros, quando encontra o ponto "A"
inicial da poligonal. O terreno descrito faz parte de um todo maior.
de propriedade de Cãndlda aivec
Maciel ou quem de direito, e Iímitase a. Nordeste, numa extensão total
108,95 metros com a estrada que vai
da R,S-17 ao .Barro Vermelho, e a.
Noroeste, numa extensão de 63,,10
metros, a Sudoeste. numa extensão
de 73,50 metros, e ao Sul, numa ex~
tensão total de 78,46 metros límítase coro área maior do mesmo prorletárto; tido como indispensável à
Estaçã-o de Aquecimento número') 2
(dois), integrante do mencionado sistema de oleoduto.
Art, 2° A. Petróle., Brasileiro S:A.
- Petrobrás nce autorizada, com
seus prôpríos recursos, a constituir,
amigável ou judicialmente, as servidões legais, bem como a promover as
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desapropriações, parciais ou 'totais,
demandadas pelo sistei\a de oleoduto.
Art. 3° A expropriante, na consécuçâc daqueles trabalhos, poderá alegar, para efeito provisório de imissão de posse, a urgência a que 'Se refere o artigo 15, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 19-41alterado pela Lei nc 2.7'86, de 21 de
maio de 195-6.

Art. 4° ltste Decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de janeiro de 1964, 1439
da Independência e 76° da República.
JoÃo G<IULART

Antônio de Oliveira Brito

---,
DECRETO N9 53.412 -

DE 17

DE

JANEIRO DE 1964

Declara de unnaaae públic,a, para
fins de desapropriação em favor àa
Petróleo Brasileiro S. A. - _P ETROBRAS,

terras situadas ezo Mu-

nicípio de Duque de Caxias, Estado
do Rio de Janeiro.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 87, "morse I, da constituição

e em conformidade com o que dis::põem o art. 15, inclusive parágrafo,
do Decreta~lei no 3.365, de 21 de [u.,
nho de 1941, alterado pela Lei número 2.786, de 21 de maio de 19'56, e
o artigo 24 da Lei n» 2.004, de 3 de
outubro de 1953, decreta:
Art. 19 Sã,Q declarados de utdlidade pública, para fins de desapropriação total ou "parcial, em favor da
petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS, os terrenos compreendidos na
área de, aproxim.adamente,
.
285.310 metros quadrados, assinalada
na planta que com êste baixa, s}tua~
dos no· Distrito de campos. nneeos.
Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro e tidos eomo
indispensáveis à construção de uma.
Base de. Provimento necessárias às
atividades de dísta-ícuição de pet.ró100 e derivad-os, indívldualizuda
da
seguinte maneira:
"situada à margem direita. da rodovia Río-Petrópolís, no sentido do
Rio de Janeiro para Petrópolis, tendo limite comum cem o terreno da
Essa Brasileira de Petróleo numa extensão aproximada de 230 metros. seguindo em direção la Petrópolis com

230 metros de frente para a referida

rodovia; a partrr Bêsse ponto faz numa derlexâo para a direita de cêrca
de 689 seguindo até 80 metros aproximadamente; nesse ponto faz uma
deflexâo de cêrca de 1129 , para a esquerda, seguindo, por cêrca de 530
metros nessa direção, até atestrada
Dr , Manuel Alves Correia Nunes: segue margeandc essa estrada por cêrca de 410 metros até encontrar o
terreno da Atlantic Refírüng company of Brazil, COm o qual! limita numa
extensão aproximada de 395 metros:
nessa mesma direção Iímíta-se com o
terreno da Petromínas numa extensão aproximada de 80 metros até
atingir o limite da faixa de domtnio da Estrada de Ferre Leop-old)na;
daí segue margeando esta em uma
extensão aproximada de 395 metros
ate encontrar o terreno da Esso Brasileira de Petróleo"
A área acima descrita compõe-se
de:
a) parte do loteamento denominado
Bairro NOfSa Senhora do Pilar, com
a área aproximada de 180.000 mã,
compreendendo as quadras 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 _ 12 - 13 - 14
- 15 - 17 ~ 18 - 19 - 20 - 22;
os lotes 8 a 14 da quadra 24: parte
dos lotes 6 e 7 da mesma quadra 24,
inclusive logradouros projetados:
(1)
loteamento denominado Vila
Aeturta, com área aproximada de , ..
71.810 m2, compreendendo as Quadras
1 a 11, inclusive logradouros projetados;
C) sitio do Aurélio Luiz, com área
aproximada de 23.000 m2;
d) sítio do José Silva de Oliveira,
com área aproximada de ••..•.....

10.500m2.
Art. 2;;' A Petróleo Brasileiro, S. A.

_ PETROBRAS fica autorizada, com
seus próprios recursos, ti. promover,
amigável, ou judicialmente, 8..;0 desaproprfaçôes, parciais ou totais, necessárlas aos fins do presente decreto.
Art. 39 A expropriante, no exeretcio das prerrogativas que lhe são assegurada-s pelo presente decreto, podera. alegar, para efeito de imissão
provisória de posse, a urgência e. que
se refere o art. 15 do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei nc 2.7St$. de. 21 de
maio. de 1956.
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Art. 49 f:ste decreto entrará em
vigor na: data de sua publicação; ~'e
vcgadas as disposições em con trárto.
Breeílía, 17 de janeiro de 19"54; ~43()
da jndependêncía e 769 da Repúbllca.
JOÃo

GOULART

Antônio de Oliveira Britto

DECRETO Nv 53.413 -

DE

17 DE

JANEIRO DE 1964

Dispõe sôbre série de clG.-'!ses especiaíieaâas de autarquias vmculadas ao
Ministério da Viação e Obra.s PÚblicas, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artágó 8.7, item I. da Constituição. e
considerando que a situação do mercado .de trabalho não permite o recrutamento de profissionais de engenharia, com retribuição limitada aos níveis 17 e 18 do Plano de Classificação
de Cargos, aprovado pela Lei no 3.790,
de 12 de julho ..:.te 1960;
considerando que a própria lei citada,no seu artigo 56, admite sejam
ressa-vadas as pecuaartoaues da adm'msbraçâo do pessoal das entieaoes
autárquicas, decreta:
Art. 19 Ficam extintas no 0:::UPO
Ocupacional I'C--6.cQ - Engenharia e
.A.n~..i.~C"~·:l'a do Serviço Técnico Ciencírico TC dos quadros dou Pessoal das
autarcutas víncuiadas ao Ministério
da viacão e Obras Públicas; Departs.mento Nactona.l d , Estradas .ie Per1'0, Departamento Nacional de portos
-o;> v.~ Navegáve.s: Departamen.c Nacional de obras' de Saneamento: Dc-.
pa- ramento N~;cüynal; de Estradas de
Rodagem e Departamento Nacional de
Obias Contra as Sêcas os car-ro- ae
eng-nheh-o, arquiteto, engenheiro, de
p~ rtcs e vias navegáveis, engenheiro
mecânico, inspetor técnico,
cujos
ocupantes optarem na forma do art.
139 dês ..; Decreto.
Art. 29 Ficam criados nos Quadros
do Pessoal das autarquias de que ta-a;
ta o artigo anterior, respectivamente,
as seguintes séries de classes;
D Engenheiro-Ferroviário;
ID Engenheiro de Portos e Vias
Navegáveis;
IID Engenheiro de Obras de Saneamento;
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IV) Engenheiro Rodovíárlo:

Engenheiro de Obras Contra
as Sêcas ,
Art. 39 As séries de Classes erradas
pelo artigo 29 dêste decreto serão dívididasem três (3) classes cujos vencimentos serão fixados pelo Ministro
d~ Viação e Obras Públicas.
§ 19 Nenhum ocupante dos cargos
das séries de c~asses crtaüas pero Art.
2" dêste decreto poderá perceber, mensalmente, a título de vencunanto OlI
remuneração e vantaacns pecuniárias
fixas, importância superior ao valor
máximo previsto no arj.ípc 18 da .lei
número 4 242. de 17 de julho de 1963
§ 29 Enquanto não ferem fixados,
pelo Ministro da Viação E; Obras PÚbücas os vencimentos a que se retere
êste artigo, vigorarão os seguintes
vencimentos mensais:
1fi. Classe - Cr$ 285. HOO 00
2t.t Classe - Cr$ 220. OiJü,OO
3fi. Classe Cr$ 185.000,GO
Art. 49 O total de cargos das seríes de classes criados pelo Art. 2(l
dêste Decreto, em cada autarquia, será
equivalente ao número de cargos extintos pela Art. 1f) dêste Decreto nos
respectivos Quadros de Pes':031. i11clusíve o número de cargos a serem
criados para o enquadramento do pessoal amparado pelas Leis números
3.957, de 5 de outubro de 1961 e 4.069,
de 11 de junho de 1962 e os necessários ao atendimento do 'previsto -no
parágrafo único do Art. 59 dêste Decreto e se destinam aos ocupantes
dos antigos cargos.
Parágrafo único. Os cargos das .séries de classes errados serão distrtbuídcs da seguinte forma:
a) a classe inicial possuirá 45% do
total dos cargos;
b)
a classg íntermediárja 35%, e
c) a classe final 2{) %
Art. 5° O enquadramento dos funcionários nas sértes de classes crtados por êste Decreto será feito considerando..se o vencimento do catgc
anteriormente ocupado e, em igualdade de condições, o tempo de serviÇO na classe, o tempo de serviço no
respectivo Departamento, o tempo de
servtçr, público federal e, finalmente,
o tempo de serviço público.
Parágrafo único. Os engenheiros do
Quadro do Ministério da' Viação e
Obras Públicas atualmente em exercicio nas autarquias referidas no ArV)
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tigo to dêste Decreto poderão optar
pela nova situação cria,dapor êste
Decreto e, neste 09.80, terão computndos paz-e os efeitos do enquadramenta previsto neste artigo o tempo
de serviço prestadx no respectivo De"
partamento .
Arb. 6q

Fica.m

criados

em

cada-

Qua,dro do Pessoal das autarquiea
enumeradas no art. 1'? um número
de cargos isolados, de provimento
efetivo, de Consultor Técnico, equtvalente a dois por cento (2%) do
total. de cargos das séries de classes
criadas pelo ert 2°.
Art. ";9 O preenchimento dos cargos de Consultor Técnico será feito
por livre escolha, mediante prévia
aprovação do Ministro da. Viação e
Obras públicas, dentre Os ocuoantes
da série de classe de Engenheiro da
autarquia respectiva.
Art. 8° Será de 1.095 dias de efetivo exercici'Ü na classe o interstício
para o funcíonárío concorrer à nomeação para o cargo de Cou.s ultorTécnico, reduzindo-se para 730 dias
quando liã.o. houver funcionário que
possua aquêle tempo .
§ 10;>
='Ia contagem do tempo de
serviço para efeito de interstício paTa o primeiro provimento dos cargos
de COnsultor Técnico será levado em
consideração o tempo' de efetivo exer .
cicio do. funcionário no cargo extinto
pelo art. Iv.
~
2{1 Na, contagem do tempo de
serviço para efeito do interstício de
que trata êste arbígc , serão considerados de ete.tívo exercício os casos
previstos nbs artigos 36, 79 e 123 da
Lei ns 1. 711) de 28 de outubro de
1952.
Art. 99 Nos progremag de aplicação
de pessoal temporário de que trata
o art. 3° do Decreto.me 5ü.314, de '~
de março de 1961, das autarquias .de
que trata êste Decreto deverão cone
toar, obrtgatõrtamcnte, um número de
empregos com a denominação de ES:'
tagiárto de Engenharia, equivalente a
10% do total de cargos das séries
de classeg criadas pelo art. 29, atribuindo-lhes o salário correspondente
ao nível 16 do serviço público civil da.
União.
Art. 10. .As autarquias vinculadas
ao Ministério da. Viação e Obras Públicas farão consignar anualmente nos

respectivos orçamentos, dotação destina da a custear as despesas com o
a.perfeiçoomento, no exterior, dos engenheiros pertencentes aos respectivos
Quadros do Pessoal.
Art. 11. As autarquias vtaculada.s
ao Ministério da Viação e Obras "úbltcas manterão em funcionamento
laboratórios especializados, destina;
dos ao estudo e pesquisa dos problemas atinentes ao seu ramo de atívidade, de forma a permitir B. 101'mação de pessoal técnico espeêíalízado de nível superior.
'parágrafo único. Para o funcionamenta dos laboratórios de que trata
êste artigo será consignado nos 61'çamentos das autarquias dotação especlfícamenta destinada a custear as
despesas com estudos e pesquisas .
Art. 12. Fica autorizado o Ministério da Viação e Obras Públicas a
constituir. grupo de trabalho cem a
finalidade de estudar e rever a 51..
tuaçâo salarial dos cargos das demais séries de classes para Cujo desempenho seja exigído nível umversítárto, .bem como daqueles cujas atívídaâes sejam relacionadag com o
serviço específico das autarquias vin.qujadas àquele Ministério.
Art. 13. Os ocupantes dos cargos
relacitriados llo\,art. jc deverão, deutro de trinta t3{}) dias da publicação

ctêste Decreto, mediante requerimen-

to ao Díretor-Geraj da respectiva Autarquia, optar pelas vantagens pecuniárias na forma determinada ncs-

te Decreto.
Parágrafo único. Os servicioreà que
não optarem, na forma estacelecide
neste artigo, permanecerâ., na situa
çao atual.
Art. 14. Ao:> servidores que optarem ria forma do art. 13 dêste De-

ereto, é vedado a percepçâc da gra
titlcaçâo de tempo integral, prevista no art. 50 tia L-ei nv 3.780, de
12 de julho de 1960,

Art, 15,. tste Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação, 1'0vogadas as disposições em ccntrárto.
Brasíli-a, em n de janeiro de 1964,
1439 da. Independência e 76~ da República.
JoÃo

GbULART.

ExPedito Machado
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DECRETO N.Q ;:'0.414,- DE 20 DE
J!\NEIR.O DE 1964

_4utoí"ize<) o -cidari.ão brasileiro Aioerto
Barthciomei a pesquisar água mineral, no município de Pinhal, Estado
cJ2 São Paulo,

o Presidente da República, usando
d'a atribuíçâo que 111e confere o artigo 3'1, n.c I, da oonstituícão e nos têrmo; do Decreto-lei n.c 1.9'85, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Mina,,,,),
decreta:
Art. 15' Fica, autorâzedo o cídadáo
brasileiro Alberto Bartholcmei a pe.s-

qutsar água mineral em terrenos de
,.ua-proprtedade ::0 lugar denominado
Fazenda Nossa Senhora Apcreckia,
munícíplo de Pinhal, E3t'ldo de São

Paulo, numa área de doze hectares,
t-Inta e nove ares e vinte e cinco centdares (12,3925 ha), delimitada por um
tetredecágono. O ponta de amarração
dêste tetradecágono une-se ao 19 vértice por uma linha poligonal aber-ta
de cinco (5-) lados que-apresenta sucessivamente os seguintes cumprunentos e orientações magnético..5: cento a
,s~'.-"~ ehta e dais metros (162 m 1 vinte
e neve graus e doze minutos suder te
(29°12' SE); cinqüenta e ioi,s. metros
e oito centímetros (52,3 m) , orten te.
graus equa,~'~nta e três mtnutos ':·U
deste (2.j}<) 4.3' S~D; duzentos ~ dazesseís metros (216 m) , oitenta graus e

cinqüenta minuto.s sudeste (8~·v5,U'
SE); sessenta e cinco metros ({)5 m j ,
oitenta e CLrlCO graus nordeste n35
Nill); trezentos e doís metros (30'2 U1),
setenta graus e cinqüenta 3 dois minutoa nordeste (7(10 52' NiE); A part.r dàste vértice no sentido horário
os lados apresentam os seguintes cumprtmentcs e o.nenteçóes magnética.
qua.. renta e oito metros e quatro cenUm:::t,Y03 (43,4 m) , vinte gra,us nordeste (209 NE>; cinqüenta metros e
três centímetros (50,3 m) , cinqüenvi
e oito graus e quarenta e dÇ>is minutos
nordeste (58Q 421 UE),; oitenta e três
metros e um centímerto (83,1 m) , setenta e sete graus e sete minutos' nocdeste (779 '/' NE); cinqüenta e seis
metros e sete centímetros (5i3,7 '11.),
sessenta e oito graus e quarenta e seis
m.nutos nordeste (6J,?4.I3' NE); duzen-

tos e trinta e deis metros e setenta e
cinco centímetros (232,75 m) , sessenta
e cinco graus e quarenta e sete mínutcs nordes te (65-°47' NE); duzentos
e cuarcnta e quatro metros e setenta
ceritíme'tros
(244,70 m) , dezenove
graus e quatro minutos. nordeste
09':'24' NE>; cento e dez metro.'; e
quarcn' a . centímetros (110AO ,,1), setenta e seis graus e quarenta e clnco mínu tos Sudeste (70\'45,' SE); cento e setenta e seís metros e três centímetros (l7iJ,3 mi , sessenta e três
graus e clnqüent. c um mmutcs nordeste (63~51' NE), cento e setenta e
nove metros e quinze centímetros
(179,15m), oito graus e trinta e sete
minutos sudeste (8937' SE); duzentos e
oitenta e quatro metros e um centímetrc (234,1 m) , sessenta graus e cL"1qüenta e dois minutos sudoeste (600
52' SW); trezentos equ:?,t-:-:.J -v-r-trcs
e três centímetros t,·" 'J m) , sessenta e oi:."') graus e vinte e .oito minutos sudoeste (63? 28' SW); setenta- ~
oito metros e setenta e cinco centímetl"o;:. (78,75 111:>, tr-inta ,') nove gT:?US e
cinqüenta minutos sudoeste (3fJÇ>5D'
Swj : duzentos e três metros e doís
cantímetrc.s (203,2 m) , quarenta e
cuetro graus e trinta e três minutos
~-udO-$~ te (44"33'
S\V); cento e cínquente e dois metros e Quarenta e
c'nco

C":~.·: imetros
(1;j'~.I\j
m) , v': te
graus e vinte e dois mlm.tos noroeste

(2D\' 22' NW) .

Parágrafo único. A ex-cuc-o da
p-csente autcrtzaçêo fica sujeita 8.S
e.<;t~9'Jlaçõe::

do Regulamento api cvwlo

pelo DCG1'Ck!

n.v

30,220, de l." de de-

zembro de 19:5,1, uma vez se verifique
a existência na jazida, como assactado de qualquer das substâncias díscrtm.nadas pelo Conselho .cccíonal de
Perqulsas.
,Al't: ?.Q O titulo da autortssç;o de.
pesquisa, que será ume 'VÜI, autêntica
dêste Decreto, pagará 8.- taxa ele trezentos cru-clros wr.$ 2(1:G,{~O) I;,) será
válido por dois CD anc.s .. contarida

data.' da. trenscrtção no Iívro- próprio
de Registro das- Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogarli-se as rüsposíções
em contrár!o
Brasília, 21) de janeiro de 1964; 1430
da Independência, e 7·S5' da República.
JOÃo G-oUL!iRT·

Antonio de oliveiTa Brito
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DEDRETO N.9 53.415 _
J11.N:i::iRC DE

DE 20 DE

1964

Tratistere de Ribeiro Parada S. A. Indústria de Papel e Papelã':J à I7Ldús'rias salto Pintcâo taaa. a concessão para o aprooeitamento da queâc
dág'l!,a denominada salto Pintado,
municipio de Pârto
União, Estw!o
de Santa Cotarina.

o Presidénte da Repúbl.r t, usando
da atribuição que lhe confere
art..
go 87, Inciso I, da Constituição, e nós
têrmos CO'3 arts. 14{J e 150 do código
de Aguas<Decreto n." 24.643, de 10
de julho de 1934), decreta:
l~.,l't. 1.9 Fica transferída à
jndústrras Salto Pintado Ltda. a concessão
pat-a o aproveitamento G'.o. energia hídráulica da cuede, dágua denominada,
Salto Pintado, situada no município
de Pôrtc União, Estado de Santa Oatarina, de que é titular Ribeiro Parada S. A. rndústriade Papel e pa;peno, em virtude do Decreto número
18. (J79, de 15 de março de 1945.
Art. 2.? O aproveitamento destinase à produção de energia mecânica
para uso exclusivo da concessronãría,
Art 3.° Caducará o presente- titule
independentemente de ato declaratório, se a concessionária iâo .cetnar o
contrato disciplinar oa concessão dentro de trinta (30) dias, contados da
pubücaçâo do despache de aprovação
da respectiva minuta pelo '11xüstro
das Minas e Energia.
Art. 4? aste Decreto entra em viga!' na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2-D de janeiro de 1964; 143.°
da. Independência e 765' da República.

Joi,o

JOÃo GOULART

Antonio .de Oliveira Brito

DEORETO

N\' 53.417 DE 20 DE
JANEIRO DE 1964

Autoriza o Departamento Nacional
de' Obras Contra as Sêcas, a eestalar uma usina hidrelétrica.

G-OULART

Antonio de Oliveira B 'ito

DEORETO N.? 5-3.41U .

Sêcas a instalar uma usina htdrelétrica a juscnte do açude Gerierul
Sampaio, município de Caníndé. Estado do Ceará.
Art. 2,? O a-proveitamento destinase a íntenrífícar a eletrtficaçâo rural
na bacia de ía-rigacâo do açude e ao
suprimento de energia elétrica. a 'ntulo precário, no referido munícipto ,
Art. 3.9 O Departamento Nacional
de Obras Contra as gêcas deverá
apresentar à Divisão de Águas, do
Departamento Nacional dar Produção
Mineral, do Mínístério das Minas e
Energia, UQ prazo de cento e oitenta
(80) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos respectivos, 'bem como iniciar e concluir as obras nos prazos
que forem fixados pelo Ministro das
Minas e Energia.
Parágrafo único. Os prazos a que se
refere êste artigo, poderão ser prcrrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia
Art 4.° O presente decreto entre
em vigor na data de sua publicação.
Art 5,?Rêvogam-se as díspostçôcs
em contrário,
Brastlla. 20 de janeiro de 1964; 1439
da Independtncía e 765' da República.

DI:; ~'Ü DE

JANEIRO DE 1964

Autc;'izw o Departamento Nacional de
Obras Contra as Sécas a instalar
uma usina hidrelétrica a jusante do
açude General Sampaio, 7!2unicipio
de CGrni1UIé, Estado do Ceará.

O 'Presidente dá República, usando
ca ate'ibutçâo que lhe confere o artigo 87, Incrso r, da Constituição, decreta:
Al't. !.C1 Fica autorizado ) Departamento Nac onal de Obras Contra as

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso r. da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do
Código de Aguas <Decreto n« 24.643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
AJ:t. 1Q Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra
as Sêóas a operar a usina nídrelétrtca já construída- no açude Estevam Marinho, no município de Coremas, Esta-doda Paraíba.
Art. 29 Esta instalação se destina
a suprir, em alta tensão os concessionários locais, dentro do raio de
ação de transporte econômico da
energia, elétrica,
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Art. 39 ltste decreto entra em vi ..

gor na data de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 19'64; 143r:'
da Independência e 769 da Repú-"
plíea.
JOão GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECREI'O N9 53':418 JANEIRO DE 1964

DE

20

DE

Autoriza a Emprêsa Fluminense de
Energia Elétrica S. A. a utilizar
linha de transmissão.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e
l1ostêrmos do art. 59 do Decreto-lei
'11<) 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa
Fluminense de Energia: Elétrica S. A.
e utilizar a linha de transmissão por
ela construída entre São -Domingos e
Bom Jesus do Itabapoana, no Estado
do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A linha é destínada ao suprimento de _energia, em
alta tensão, à Emprêsa Fôrça e Luz
Itabapoans, Limitada.
P..rt. 29 O presente decreto entra
em vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrârto.
Brasília, 20 de janeiro de 1984; 1439
da Independência e 769 da RepúpEca.
30Ã0 GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECREI'O NQ

53.419 DE
JANEIRO DE 1964

20

DE

Outorga à Companhia Paranaense de
Energia Elétrica concessão para o
aproveitamento de energia hidráulica.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o ar-

tdgo 87, ímcíso I, da Constdtuiçâo, e
nos têrmos dos arts. 140 e 150 do

23

Código de Aguas (Decreto nv 24.64S,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada à COmpanhia
Paranaense de Energi'a Elétrica concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica de um desnível
denominado Salto Natal, existente no
curso dágua Mourão, situado no munícípío de Campo Mourâu. Bstado do
Paraná.
§ 1° O aproveitamento destina-se à
produção e distríbuíçâo de energia
elétrica para serviços públicos, de
utilidade .públlca e para comércio de
energia elétrica na zona de concessão da Companhia Paranaense de
Energiâ, Elétrica, Estado do Paraná.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Munas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, a descarg,a, de derivação e a potência.
Art. 29 Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se 'a concessionária não satisfizer .as seguintes condições:
I ""-- Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de noventa
(90) dias a contar da data de publicação dêste decreto, os projetos e 01'çamentos relativos ao aproveitamento hidrelétrico e aos sistemas de
transmissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
In - Iniciar e concluir as obras,
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acõrdo com os projetos
aprovados e as modificações
que forem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Minis-tro das Minas
e Energia.
Art. 3r:' As taeífas. de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento existirem em função ex-
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clusíva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Estado do
Paraná.
Ar-t. 6'" A concessionária -poderá requerer que seja l'en()vada a conces55.0, mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Pürágroio único, A concessíonár.ia'
deverá' entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) "meses
antes de findar o prazo de vigência.
da concessão, entendendo-se, Se não o
fi7.,:-~·, que não pretende
a renovação.
Art. 7ri ústc decreto entl'a, em vigor na data de sua publicação. revogudas as d.sposiçôes em ecnt-ár!o
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143<:>
da Independência e 769 da Repúplica.
JOlí.p

GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECIUCTO

N'~

53. ~,20

DE

ao

DE

JP.K·q",O DE 1964:

Retifica o artigo lodo Decreto núereto n<.J 47.501 de 28 de dezembro
de 18'59.

o

Presidente da República, usando

da atríbuícâo Que êne confere o artlec 87 inciso -I, da Constituição, e
termos do artigo 5Q do Decreto-

nos

lei 315,2, de 11 de nove.. .n bro. de 1.938,

decreta-

Al't. 1" O artigo 1Q do Decreto número 47.501, de. 28.12.1959

passa a

ter 2, seguinte redação:
"Art. io tooa autortzada-a São Pau-

lo Li~{!.1t S.A. - Serviços de Eletricídada a ampliar seu sistema elétrico. mediante a substrtuiçâo da linh 1..
de transmissão São José do.'; Campos

-- J'acarei, no Estado de São,

F-2.U]O.

per outra de 88 kV, circuito duplo".

Art. 29 :Ê'oS~t; D"C1'2to entra em ~'i
gor na data de sua publicação, t'2vcgadas as disposições em contrá.fo ,
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 1430
da Independência e 706'? da Repú-

onca.

.rcro

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

D:ICRETO !\"o 53.421 -

ns 2{l DE

JANEIRO DE 19-84.

sutoriza Industrial Extrativa Ararua7JUL S. A. a pesquisar conchas calcárias no município de Magé. Bsuuio do Rio de Janeiro.

O Presidente da Repúbslca, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o crt.
81", nv I, da Constituição e nos têrrnos do Decreto-lei 111? 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de W.J.r18.3)
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Industrial
Extrativa Araruama S.A. a pesquisar
conchas calcárias em terras submersas da Bahia de Guanabara, (Domínio da União) no distrito e munlcíp10 de Magé, Estado do, Rio de Janeiro, numa área de quatrocentos e
três hectares e vinte e quatro ar-es
(403,24 ha) , delimitada por um trtângulo místúítieo, cujo primeiro lado é o
segmento retilíneo com nove mil. duzentos e oitenta e cinco metros e cinqüenca centímetros C9,285,5úm) no rumo verdadeiro oítenta.e oito ercus sudeste (83'? SE) contado a nartdr da
fêz do rio Esbrêla P...a. extremidade de
margem esquerda: o segundo l;?do com o comprimento de cinco mil,
oitocentos e cinqüenta metros (5.85'lk'l1)
na rumo verdadeiro setenta e nove

S.U2o

graus trinta minutos noroeste (799

30' NW)

até a foz do rio da Guia,

na extremidade de sua margem esquerda; daí 'perlongando a praia. segue o terceiro lado, com o desenvolvimento segundo a preamar-médio,
até o ponto ínícias de partída.vna foz
do rio Estrêla.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprov3,-(!O
pelo Decreto no 30.230, de 19 de cezembro de 1951 uma vez se verifique
.8, existência na' jazida, como ::VoECCiB..do de qualquer das substâncias a que
se refere o arb. 29 do citado Regulamento ou de outras substâno-as. dtscrimínadas pelo Conselho N1acío.TI:11
de Pesquisas.

Art. 2'? O título da autorização de
pesquisa será uma via autêntica dêste. Decreto, pagará a taxa de quatro
mil e quarenta cruzeiros (Cr$ .....
4.ú4G,OO) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
110 livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.

ATOS

Arb, 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Braslia, 20 de Janeiro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.422
JP.NEIRO DE 19ô4

DE

25

DO PODER EXECUTIVO

20

DE

Aútoriza ,/, Minerueão Naczon!tl Mina
Sociedade Anónrma, a pesquisar cassiterita no município de São TiarjO,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e tendo
em vista o que d:).,,;:,ôe o Decreto-lei
nv 1. 985, de 2,9 de janeiro de 1940
(Cód'
de Minas), decreta:
Art. 1(> Fica autorizada a Mineração Nacional Mina S. A., a pesquisar
cassiterita em terrenos de propriedade de oojar José de castro, Joaqut-n
Martins de Oliveira, Joaquim Martins
de Mac.§60 e José Sebastião de Souza,
nos lugares denominados' Tanque, p'u,
mal e Lagoínha, no distrito e município de São 'I'íago, Estado de Minas
Gerais, numa área de setenta e oito
hectares setenta e um ares e cinqüen.,
ta e um centíares(S8,7151 ha) delimítada por um polígono irregular que
tem um vértice no marco número
cinco cnc 5) do decreto de lavra número quarenta e nove mil duzentos !:!
trinta (49.230), de' dezesseis (16) de
novembro de mil novecentos e seesenta (l96{l) da mesma interessada e os
lados, a partir dêsse vértice, Os s~
guíntes comprimentos e rumos verdadeiros: cento cinqüenta e cinco metros oítenta e oito centímetros 055
38m), vinte e seis graus e trinta minutos nordeste <26°30' N;E); trezentos e quarenta e seis metros (346m),
cmqüenta e quatro graus trinta minuto", noroeste (54'! 30' NW); setscen.,
tos e dezenove metros (ô19m), trinta
e três graus trinta e um minutos noroeste (33\' 31' NW); quinhentos e
noventa e nove metros (599m), sessenta e quatro graus e dezenove minutos nordeste (649 19' NE)" qutnhentos e trinta e três metros (533rn), Vl!1_
te e três graus e doze minutos sudeste (23'1 12' SE); trezentos e sessenta
metros (36'Üm), oitenta graus e treze
mmutcs sudeste (30'? 13' SE); seisoen-

tos e vinte e dois metros (S22m), vín.,
te e quatro minutos sudeste {::l4' SE) ;
quinhentos e sessenta e quatro mel"Os(564m), oitenta graus e nove mi.cutcs noroeste (80 009' NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àa
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n' 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a "existência na jaaída.. como associado de qualquer das substâncias, a q 'iEse refere o art. 2<;1 do citado Regulamento ou de outra substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacão ce
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setx
centos e noventa cruzeiros (Cr$ .. ,'
690,00) e será válido por dois '(2) ano."
a contar da data da transcrição 110
livro próprio de Registro das Auto-izaçôes de Pesquise.
Art. 3° Revogam-se as dlsposiçôes

em contrárjc.

Brasília, 20 de janeiro de 1964; H~~4
da
I'ndependênciu e 76° da República.
JOÃo GoüLART

Arztcaíio de
DECRETO N

cuoeíra

tsrtto

53. <123 -

DE

20

D~

Jj\NEIRO DE 1964

Autoriza o Departamento N actona; 1:e
Obras ContTa as Sêcas, a mststar
V.?IW usina tiuirceíétriea, a -nuamie
do açude públic'o de Jacurici, truinicípio de Itiúba, Estado da BaJWt;

o Presidente da Repúbhca.vusando
da atríbuíção que lhe confere o artigo 3'7, inciso I da const.tuíção e nos
tê;:l':.l<;'s dos arts. 140 e 150 do Código
de Águas (Decreto nv 24.643, de l{) de
julho de 1934), decreta:
Art. 1Q Fica autoriza-do o Danartamento Nacional de Obras C.'J'I'1trâ ~;i,.s
Sêcas, a instalar uma usina hidrcelétrtca a jusante do acude público de
.racuríet, no munícípío de Itíúba, Estado da Bahia.
Parágrato único. Após a aprovação dos projetos, serão determinadas
em portaria do Ministro das Minas I.;
Energia. a altura da queda, a descarga de derivação e a potência a apro-

veitar.
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Art. 2" O aprovelta.aento destinasea promover a eletrificação rural na
bacia de irrigação do referido açude.
Art. 3° O Departamento Nacional
de. Obras Contra as Sêcas deverá l11icíar e concluir as obras nos prazos
que forem marcados pelo Ministro das
Minas e Energia executando-as de
acôrdo com os projetos aprovados e
com as modificações que forem autorizadas, Se necessárias.
. Parágrafo único. Os prazos rerenelas neste artigo poderão ser prorro;
gados por ato do Ministro das .Mínas
e Energia.
Art. 49 aste Decreto entra em vigor na data de SUa publicação, revog-adas as disposições em contrérió.
Brasília, 200 de: janeiro de 1964; 143'"
da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N'? 53.424 -

DE

(7fiQ 30' SE); trezentos e oitenta metros (380m),. trinta e um graus nor..
deste (31Q N;E); trezentos e oitenta.
metros (380m), oitenta. e sete graus ~
dez minutos noroeste (87Q 10' NW).
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fíca sujeita às
estipulações do Regulamento aprova,
dO pelo Decreto nv 30.230 de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verefique a existência na jazida,como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2(1 do cítado Regulamento ou de outras suestâncías díscrimínadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo de. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de tyF.:zentos cruzeiros ccrs 3UO 00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pe-5·
quísa.

20

DE

JANEIRO DE 1964

Autoriza Minex S. A. Bmôrecà de
Jlfincraçâo a pesquisar bauxita no
município de Mogi das Cruzes. Estado de Sâo Paulo.

.Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 20 de janeiro de 1964;
143Q da Independência e 76Q de, Re-

pública.

.roao

GOULAE.T

Antonio de Oliveira Brito

o Presidente da República usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87. no l. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Mi~
nas), .decfeta:
Art. 19 Fica autorizada Mia~~\{ _
,p. A. Emprêsa de Mineração =t peaquísar bauxita em terrenos ce propriedade de João Rodrigues de Souza. no distrito de Taiaçupeba. municípío de Mogt das Cruzes Estado de
São Paulo numa área de" onze heitares cinqüenta ares e vinte entlares 01,5-020 ha) , delimitada por u.n
polígono irregular que tem um veruse a duzentos e trinta metros
(230m) no rumo magnétído oitenta
e um graus noroeste (81Q NW) do
canto noroeste (NW) da casa de
João Rodrigues de Souza e os lados,
a partir dêsse vértice OS seguintes
comprímentcs e rumos magnéticos:
duzentos e noventa metros (29f,ml
vinte e cinco graus trinta minutos
sudoeste (25Q 301 SW); trezentos- trm ,
ta e dois metros (332m). setenta. e
cinco. graus trinta· minutos sudeste

DECRETO NQ 53.425
JANEIRO DE

DE

20

DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Mitugui
Rira a pesquisar cauiim, no muni.,;.
cípio de ttaceia. Estado de .São
Paulo.

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87 nv L da constitUição e nOS
têrmos 'do Decreto-lei no 1.985, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art.. 1Q Fica autcrtzado o cidaaao
brasileir-o Mí tuguí Kíra . a pesquisar
caurím em terrenos de propriedade
de Mítugui Kíra. Thomekíbí Küa e
Kazohíco Nohodomí no lugar denominado Bairro da Bôa Vista, distrito
e município de Itapeva. Estado de
São Paulo numa área de dois hecteres cinqüenta e seis ares e oitenta e
um centíares (2,5681 ha) , delímítada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a cento e -dezeesete me-

Aros

DO

PODER

tros (117 m) . no rumo magnético de
oitenta e um graus .e trinta minutos
sddeste (819 3(," SE) do centro da
sudeste leste do tunel da
ferrovia
próximo a nascente do ribeirão Te...
quara e os lados a partir dêsse vér ..
ttce, os seguintes comprímentcs e
rumos magnéticos: noventa e dois
metros e cmqüenta centímetros .....
Ui2.5Gm), oitenta e cinco graus nordeste (850 NE); trinta e nove metros
(39 mj , setenta e. sete graus e trinta
minutos nordeste (779 30' NE); cento
e onze metros e trinta centímetros
(111,30 m: setenta e seis graus nordeste (769 NE) cinquenta e oito metrDs<58 m i treze graus e onze minutos sudeste (139 11' SE); mil e setenta metros (1.070 mj , cinco graus
e trinta e um minutos sudoeste ...
dj'? 31' SW); quarenta e sete metros
lçj mi
dezessete graus e quarenta
minutos' sudeste (179 4{)' SE); oito
metros e dez centímetros (810 m) ,
setenta e seis graus e dois minutos
sudoeste (76 9 02" SW); trinta e dois
metr-os e quarenta centímetros .....
(3240 mj , sessenta e um graus e cíncruenta e dois minutos sudoeste ....
(51 Q 52' SW-); dezenove metros e dez
centímetros (19.10 m) , setenta e dois
graus e vinte e sete minutos sudoeste
(72° 27' SW); vinte e quatro rmetros
(24, m) oitenta e sete graus e quatorze minutos sudoeste (879 14' SW);
cento e setenta. e três metros e quarenta centímetros (173,40 m) oitenta
e três graus e vinte e seis' minutos
noroeste C83 Q 26" 'NW); quarenta e
oito' metros e cínquenta centímetros
(4850 m) doze graus e quinze mínutos noroeste (129 15' NV{); trinta
e um metros e cínquenta centímetros (31,50 m) dezoito graus e trinta
rnínutos noroeste (l8Q 3{P NW);
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações d-o Regulamento eprovado pelo Decreto nc 30.23ú de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verifique a existêncíá na jazida, corno
assoeâado de qualquer das substànelas a. que se refere o art. 2 Q do citado Regulamento ou de outras substências discriminadas pelo Conselho
Necíonal de Pesquisas.
Art. 2° O título da autorização de
pesquis-a. que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
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de Registro das Autorizações de Pes..
quisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía, 20 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N9 53.426 JANEIRO

DE

DE 20 DE

1964

Autoriza a Companhia de Tecidos
Paulista a lavrar toetorua, no municipio de paulista, Estado de Pernambuco.

o

presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o extigo 87, nv I. da .Constdtuíção e nos
têrmcs do Decrete-lei ne 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mm8JS) ,

dá

decreta:

Art, 19 F"ÍCa autorizada a Companhia de Tecidos Paulista a lavrar
rosronta. em terrenos de s~a proprredade,no3 lugares denominados ~~
lenga e Timbó, distrtto e mumcipio
de paulista, gstad,..' de Pernambuco,
numa área de quatrccentcs e noventa
hectares e noventa ares t49ü,9:O ha) ,
delimitada por um I>olígono irregular
que tem um vértice a duzentos e
vinte e cinco metros (225 mi , no rumo verdadeiro trinta graus cinqüenta
e quatro minutos noroeste (309 54'
NW), do marco quilométrico nv 2ü,
da rodovia Recife-João pepsoa BR-ll e os lados, a partir dêsse vérüce, os seguintes comprimentos e turnos verdadeiros: cento e setenta e
dois metros (172 m)'. sessenta e doís
graus vinte e seis minutos nordeste
629 26' NE); trezentos e vinte e cíncc metros (325 mi , vénte e nove graus
cinqüenta e seis minutos
nordeste
(29'·' 56' NE); quinhentos e vinte e
três metros (523 m) , dezoito gra.us
quarenta minutos nordeste 089 40'
NE)' cento e noventa. e cinco metros
(19'5'm) , quarenta e quatro graus dezoito minutos noroeste (44Q 18' NW) ;
cento e dezessete metros (117 1l1),
trinta: e seis graus cinco mtnutcs nordeste (360 05' NE); duzentos e dezenove metros e noventa e cinco centímetros (Z19,!}5 mr quarenta e seis
graus quarenta e nove minutos nordeste (4$9 49' NE); cem metros e se-
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tenta e c:Il1CC centímetros (100,75 fi),
oitenta ~ ortc g1'3nS doze minutos sucesse (88" 12' SE), cento e quatorze
metros e noventa, 8 três centímetros
l1:i4,03 m.. setenta E; seis graus dezessete m.nutos noroeste (76 Q 17' NE) ;
cento e quatorze metros e quarenta
e OIto rr-ntimetros (114,48 m) , oitenta

e cinco craus quarenta e seis mrnutos nordeste (8'59 ~6' NE); trezentos
e nover. ta. 6" quatro metros e oitenta
e seis crntímetros (294,86 m) dezenove g; aus trinta minutos nordeste
(ISO 30' NE); cento e quatro metros
e nove nta e sete centímetros 004.97
m) , onze minutos noroeste (0° 11'
NVI); cento e trinta e dOis metros
e setenta e oito centímetros (132,78
m) oitenta e seis graus quarenta e
seis minutos nordeste (8'69 46' NE);

sessenta e cinco metros e cinqüenta
centímetros (65,50 rl), cinqüenta e
três graus quarenta e cinco minutos
nordeste (53 9 45' NE); noventa e cinco metros (96 m) , quatro graus -dezesseís minutos noroeste (41? 16 . NW) ;
cento e setenta e dois metros (172 fi).
trlnta e nove graus quarenta e . cinco
minutos nordeste (391? 45' NE); trezentos e quarenta e .um metros (341
n'f) cinqüenta e três graus quarenta
c deis minutas cc-oeste (539 1?' NE);
cento e nO"V>3~T'-,.'l. e sés, metros e cinqüenta centímetros (196,50 m) , setenta e oito graus cinqüenta e nove rmnutos sudeste (78'·' 59' SE:: quatrocentos e vinte e nove metros (429'm),
onze graus quarenta e nove minutos
sudoeste (11 0 49' SVJ); trezentos e
quinze metros (315 m) , cinqüenta e
cinco gT8.US vinte e cinco minutos sudeste (550 25' BE); duzentos e no-

venta e um metros (29'1 m) , vinte e
deis graus cinqüenta e cinco mmutos
sudoeste Xêãv 5~' SW); 'setecentos ~
oitenta e seis metros (7&6 m) , setenta
c um graus quarenta e um mínutcs
sudoeste (71Çl 41' SW); duzentos e
trinta e lUTI metros (231 m) , vinte e
nove .gruus dezoito minutos sud<;,este
(299 18' SW); quatrocentos e cincüenta metros (4-50 m) , quarenta e
um graus trinta e um minutos sudeste (41~ 31' SE); oitocentos e sessenta e cinco meti-os (88'5 m) , setenta e dois graus sudoeste (729 QO' SW) :
quinhentos e, cinqüenta metros (550
m) . vinte e dois graus dezessete mtnutos sudeste (220 17' SE); quatrocentos e noventa e três metros (493
mr. trinte, e dois graus treze minutos sudoeste (329 13' SW); trezentos
e cinqüenta e um metros (351 m) ,
trinta e seis graus trinta e quatro
minutos sudeste (369 ;N' SE) ; dois mil

ExECUTH'O

cento e oitenta e um metros (2.Hil
m) . sessenta e sete graus quarenta e
três minutos sudoeste (671? 43' SW);
deis mil cento e quinze metros (2,115
m) , vinte e dois graus dezessete minutos noroeste (229 17' NW); dois mil
duzentos e sete metros (2,207 m) , oitenta e quatro graus cinqüenta e quatro minutos sudeste (8,19 54' SE)
usta. autorização é outorgada mediamte aIS condições constantes do paráerafo único do. art. 28 do Código de
Minas e dos artigos 32, 33, 34 e sua-s
alíneas, além das seguintes e de oun-as constantes do mesmo Código, não
expressamente mencíonades neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípu'ações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30. 23{), de 1 de
dezembro de 1951. uma vez se vertüque a existência oa jaaída, come 9.05sccladovde qualquer das sucstâuctas
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
díscrimlnadas p810 Conselho N,&eiO'D,Q,l
de Pesquisas.

Art. 20 O concesaíonárío da autorizaeão fica obrigado a recolher

aoS

cofres públicos, na forma da lei, os
trtbutos que forem devidos à U!1i§iO,
ao Estado e ao Muni-cípio, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas,
Art. 39 Se o concessãonárto da. autcrizacão não cumprir qualquer doas
ob~'i;rú;ões que lhe incumbem 11 autcrízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arfígcs
37 e 38 do Códie;G de Minas.

Ai'L 4'? BB propriedades vizinhas es-

tilo sujeitas às servidões de 05-0.].0 e
subsolo P&TU fins de lavra. na forma
dos artigos 3f) e 40 do Código de Minas.
A}'t. 51? O concessionário da autorlzação será fiscalizado pelo Departomento Nacional da produção Mineral e gOZ2:1':'i, dos favores discriminacos no' art. 71 do mesmo Código.
Art. fi(l A antorfzação de lavra terá
Dor título êste decreto, 'Que será trenscnto no livro prónrio de Registro r1.:'t."
Autorizacões de lavra.vapós o 118.gamente da taxa de nove mil citccentos
e vinte cruzeiros tors 9.820,00).
Art. 79 rtevogam-se as dlspcsíções
em contrário,

Brasília, 20 de janeiro de 196~; 113?
da Independência e 769 da República.
João GOUMRT
Antônio de Oliveira Brito
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DECRE1'O N.'? 53.427 - DE 20 DE
JANEIRO DE 19-64

o Decreto n/J 48.211, de 13

Ren.oL'{~

de maio de 19'50

O Pres.denta da República, usando
do, atrrnmçãc que lhe confere c artigo ~n, n.v I, da Constdtuíção e nos
têrmes do Decreto-lei n.c l.S-85, de 29
ele 'janeiro d-e 1940 (Código de Minas),
Art , 1.9 Fica renovada, pelo p~":'>.;::J
imprcrrcgável de um (1) ano, nos
té;:')TICS dJ retra b, do art. 15' .; Deereto-La; n.v 9. GG:J., de 19
agôsto
ele 1840, a autorzação concedida ao

de

cutadàc ora: tleíro Richard Paul VlêrE'Si', pelo Decreto número qU9.1·C:D.t.:..'.
ê o.te mil duzentos e onze t"B.:'::J,D,
de tj-'e~:;: (1:::) de maio de mil noveC2j:!1'iGS S sessenta (1960)" para pe:,;quí.sar minério de ferro, I') distrito e
mumcro.c de On-par, Estado de San\2, Oateruia.
Art. ~:) h presente renoveçâo que
será um e VH1. autentica reste jjecreto,
P:J.g2,:~

ic,

;':J.

taxa de cinco mil cruzei-

CC;'';': ó.lYY},Üü)

e sera. transcrtta

U(J lii"AJ cêóorto de Re:"'!"t-l'L das Au
lG:';~Z;.'~;;'2s· dê Pe.squls:l.o
P1'~
':( ~ Revom.m-ae U" rll-pcaições
2:;"J."'·;c':;~~(át."i~. to -, ~
~

.3-1';;::",;;:8., 20 de janeírc de ~954:
Incepcnuéncia e 76.9 tifo.

t'~3.

da

»Iíca.

JGf.O Gour,ART
Aí.tón-io (le
DE';~~?~STO

Oliveira Brito

N.9 53.428 - DE 20
JANé'IRO DE 1&64

DE

cipio de Barão de Cocais, E.'õtado de

Minas Gerais, numa área: de quatro-

centos e cinqüenta e sete hectares
(45'~,fj3 har ,
e sessenta e três ares
dehmitana Dor um 001120110 Irregular
que tem UnI vértice' no- final da poügonai qUt- part:ndo do marco deno-

minado do Gongo. na divisa do município de Caeté com terras da antiga 'I'he Braaílían
Gold gxptortng
Sindicate Ltd. apresenta os segumtes comprimentos e rumos verdade>
1'05: -cento e oitenta metros (12ü mr ,
vinte graus sudeste (20~ SE); dois

eníl
setecentos e quinze metros
(2.7'15- m) , oitenta e dois graus nordeste (829 NE); a partir dêase VBr-

t.oe, a poligonal envolvente da área
de pesquisa, assim se define, por seus
ccmprímentcs e rumos verdadeiros:
mil e quinze metros O.OV> m) ,' no-

ve

graus sudeste (9 9 SE); mil t1'0-

aento.s e oitenta metros (1.3,80 m) ,
oitenta e cinco graus trinta minutos sudeste (859 30' SE); novecentos e dez metros (910), quarenta e
s ete graus sudeste (479 SE); quatrocentcs e trinta. metros (430 m) ,
trinta. e quatro graus quinze mlnuW3 no-rdeste (34'? 15' NE); quatrocentos e cinqüenta. e cinco metros
(4~5 m) , setenta e sete graus mordeste (77" NE); duzentos e quarenta e
cinco m6trC13 (2,15 mj , onze graus
trinta minutas nordeste (11'? 3{)' NE);
qumhentcs e quarenta e cinco metros (545 m) , sessenta e dois' graus
trmta mínutcs nordeste (62° 3Q' NE);
sei. centos e vinte e cinco metros
(B25 m) , dois graus quinze minutos
noroeste (2° 15' NW;' quatrocentos
e quinze metros (415 m) , cinqüenta
e nove graus noroeste (59? NW);

p~:::0:njs,,'T

São Cridos l),iincnos S. A.. a
nunerics
de
terro, de
mâítffuluJs, âoumütc e ouro no mu.'-;tt(,'!./;:ri.o. de Ba,âo de Cocais, Estado
dd ~U:~~{!S Gerazs.

quatrocentos e cinco metros (4{)5 m) ,
trinta minutos
c-Inta e seis graus
nordeste (369 3D' NE) ;
duzentos e
trinta. metros (230 m) , norte (N);
mil e quarenta metros U. 040 m) , setenta e quatro graus trinta minutos
cu.reste (74Q 30 SVo/); dois mil e tre-

G P::s:.;hle'nse da. República, usando

dois graus sudoeste

.!.·,:[i.()i'"i;c(~

zen tos metros

c."

ugo 5'1,

que Jhe contere o ar-

1 da. Oonstrtuíçào Fe-

deral e nos 'tée-mos de Decreto-ler
n.' 1,8"85.. de 29 de janeiro de 194Q
~Códi:~;G de Mmas.i , decreta:
P_d, 1.'J Fica autorizada S~i.{) Oarrc., ,..,,~, ',(;s S. A, a pesquisar mrnanes d8t'erl'O, de manganês, dolo-

mits.. e [,.'L<:;'O. era terrenos de sua propr-edaôe. no lugar denommedo FaZE:n~li GO'!.1g0 Sêco, diat.nto e muni-

(2,300. m) , oitenta e
(82? S·"').

F'3.~·:iGr2..fo único. A execução da presente autor-zacáo fica- sujefts às estí-

pulaçôes do jcegulamento
aprovado
pelo Decreto n.c 30.230-, de ....Q de dêaemb-o de 1951, uma vez, se verifique
'3

exístcncia na jazida, como asro-

cieuo de qualquer das sub.stãncias a

0UB se refere o art. 2° do citado Reguíamento on de ou tras substâncias
díscrrmmadas pelo Con: elho Nacional
de Perqutsas.
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Art. 2.<:1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil quinhentos e oitenta crnscíros

(Cr$ 4. 5-8Q,OO)

e será válido por

dois. (2) anos a contar de. data da
transcrição no livro oróprio de Registro das Autorizações jr;, Pesquisas
A.rt. 35' Revogam-se as dispostçoes

em con trárto .

Brasüía, 20 de janeiro de 1964; 143v
da Independência e 76.9 da Repúblíca.

JOÃo

":'e Sete LaGerais.
de 1964; 143°
da República.

GOULART

Antonio de oliveira eru»

DECRETO NQ 53.431 -

DE

20 DE

JANEIRO DE 1964.

Declara caduco o Decreto n Q 26.462,
de 11 de março de 1949.

OÃO GOULART

.snumio de OU'oeirc..· Brito

DECRETO N'? 53.429 - DE 20
.
JANEIRO DE 19,64.

DE

Declará caduco o decreto n 9 9.257, de
16 de abril de 1942.

O Presidente da República usando
da atribuição que uh confere o ar-t.
87. nv I, da Constítuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.98::, de 29 de
janeiro d"',1940 (Código de Minas),

decreta:
Artigo "único. E' declarado caduco
o decreto nv 9.257, de 16 de ebrn oe
1942, que autorizou J cidadão brasileiro João Napoleão de Andrade a lavrar
quartzo na Fazenda do Pacú, distrito
de lnhaUma, município de 'Sete Lagoas, Esta-de de Minas Gerais.
Brasíl.a, 2 de janeiro de 1964; h3'!
da Independência e 769 da Rep~lb~ica.
JOÃo

de Inhauma, município
goas, Estado de Minas
Brasília, 20 de janeiro
da Independência e 769

O Presidente d'a República usando
da atribuição que l'lhe· confere o art.
87, nv I, da constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nc 1.985, de 29 de Janeiro de
194U, (Código de Minas) e tendo em
vista o que consta do, processo número 6.308-43, do' D.N.P.1VL do Ministerío das Minas e Energia, decreta:
Artigo único. E' declarado caduco
o Decreto no vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e dois C:W .462), de
onze (11) de março de mil novecentos e quarenta e nove t1949), que autorizou o cidadão brasileiro Marsat
santos a lavrar bauxita, no ímóveí
rural denominado Campo da Cachoeira, no distrito e) município de Pcços
de Caldas, Estado d8 Minas Gerais.
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143?
da Independência e 769 da República.
JOÃo .J:vULART

Antonio de Oliveira Brito

GOULART

Antônio de Oliveira

Brito

DECRETO N9 53.430 - DE
JANEIRO DE 19-64.

2{) DE

Declara caduco o decreto n9 9.258, de
16 de abril de 1942.

O Presidente da República usando

da atribulção que lhe confere o art.

87, nc 1, da Constdtuíçãc e nas têrmos
do Decreto-lei nv 1. 9,85, de 29 de janeiro de 19.;{l (Código de Minas); decreta:

Artigo único. E' declarado caduco
o decreto n- 9.258, de 16 de abril de

1942, que autorizou o cidadão brasileiro Redelvím
Andrade
a lavrar
quartzo na Fazenda do Pacú, distrito

DECRETO N° 53.432 - DE 20 DE
JANEIRO DE 19.s4.
Concede à, Cerâmica Togni Ltda. autorieacãc para funcionar como ea-:
prêsa . de mineração.
o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí no 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:
Artigo único. E' concedida à cerâmica Togni Limitada, com sede em
Poços de Caldas, Minas Gerais, constdtuida por instrumento de 1.12.1949,.
arquivado sob nv 38.486, em 23-1-1950.
na Junta Comercial de Minas Gerais,

3\
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e -Iterado por instrumentos de ... ,
11.4.1955. 31.12.1958, 16.1.1960, •....
1. 2 ,1962 e 30 .1.19'63, arqc.ívados respectivamente sob DS. 71,594, 94.624,
102.407, 120,590 e 132.993 na mesma
Junta, autorização
para funcionar
como emprêsa de mineração ficando
obrigada a cumprir Integralmente as
leis e regulamentos em vigorou que
venham a vigorar sôbre o objeto da
referida autorização.
Brasília. 20 de janeiro de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
JOÃo GoULART

DECRETO NQ 53.435- - DE 20
JANEIRO na 195-:

DE

Renova o Decreto ns 48.564, de 21
de julho de 1960.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arti·go 87, no I, da Oonstátuiçâo e nos
têrmos do Decreto-leí nc 1.985, de 29
de Janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 1Q Fica renovada .pelo prazo
improrrogável de lUD (1) ano, nos
têrmos da letra "b", do artigo tv do
Decreto número
605, de 19 de
agôsto de 19'406, a. autorização concedida ao cidadão braslleiro tpjchard
Paul' Werner, pelo Decreto Número
quarenta e oito mil quínhentcs- e ,se"senta e quatro (48.5-64), de vinte e
um (21) de junho de mil novecentos
e sessenta (l9nO) para pesquisar minério de ferro nos distrrtcs e municípios de Gaspar e BT"lIDenaU, Estado de santa Catarina.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Deereto,
pagará a taxa de quatro mil cento e
cinqüenta" cruzeiros (Crg 4.150 00) e
será transcrito no livro próprio de
Registro das Autdrízações de Pesquiü.

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53,433 -

DE

20

DE

JANEIRO DE 1964

Concede à Bauxita santa RUe Làmuoaa autorização pare. funcionar
como emorésa de mineração.

O Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe confere' o ar.,
ti,go 87, nc I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1,985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' conced da à Bau,
xlta Santa Rita Limitada cons tdtuí-

sa.

Art.. 3Q -Revcgam-se as disposições
em conta-árlo .
Brasília, 2() de [anelro de 1964; 143l?
da Independência e 76Q da República.

da por contrato arquivado sob número 137.242 na J"mta Comercial do
Estado de Minas Gerais, com sede
na cidade de Belo Horizonte, auto,
risaçâo para funcionar como emprê-

se de mineracãc

ficando oortsada

a cumprir integralmente as leis e ~'e
gulamentos em vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta auto",

rteação.

Brasília, 20 de janeiro de 1964; 1439
da Independência e 769 da Re-pública.

.rcxo

GoULART

Antonio de oliveira Brito

J ogo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECiRETO N'? 53.436 - DE 20
JANEIRO DE 19{)4

DE

A utoriza o cidadão brasileiro Renê
Andraus a pesquisar cassiterita nos
municip:os de Camaquã, Cangussil,
Boqueirão e Encruzilhada do sul,
Estado do Rio Grande do Sul.

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere u

DEOREI'O N' 53.434

art. 87, nv 1, da Ccnstdtuíçâo e nos
têrmo, do Deoreto-reí nc 1.985, de
29 de janeiro de 194{1 (Código, de MInas), decreta:

Ainda. não foi publicado no Diário
Oficial.

Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brastlelro René Andraus a pesquisar
cassízerita, em terreno do domínio
público, no leito e margens do rio

32

1__';..'03 DO PODER

Camaquã, Oanguçu, Boql.\eiráo e E'1crusühe.da do sul e Abolição, municipios ue Camaquâ, Cang"W3SU, Bo-

cueirão e Encruzilhada do Sul muna
área de quatrocentos e setenta e qÚ8.tl'O hectares (474 ha) , que se entenda
a partir do Passo do Marinheiro por

setenta e nove quilômetros (:F..ID 79)
ccntadoj para juzante sôbre o eixo
médio do rioCam>aquã e com uma
Iargura média de sessenta metj-os
(fie m) , até a Lagõa dos patos.

Parágrar., único. A exeeuçãe da
presente autorização fica sujeih:l. às
estipulaçõ-es do Regulamento eprovado pelo Decreto nv 3'Ü.23ü, de .1 de
dezembro de 18'51, uma V0Z se verifique a existência na jazida, COmo
asscccadc de1ualqu~~> das suostânCiR8 a Que se refere r; art.2(l do citodo Regulamente 01-1 fito outras substâncias díscrtminedas pele Oonselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autoriaaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Deoreto~ pagará a taxa ele quatro mil setecentos c quarenta cruzeiros (Cl'S 4,740;!J.O) e será válido por
Dois (2) enos a contar da ,- transcrição no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesculsa ,
Art. 30 Revogam-se a s disposições
'8111 eontrãrto.
Brasília, 2{} de

Janeiro de

1964;

1439 de Independência e 769 da Repúbltca ,
JOÃo GOUL;\RT

AntOnio de Olive'i?'a Brito

DECRETO N'·' 53, '137 .....,..
JANEI~o

DE

DE

20

DE

19$4

Autoítza SAMBRA S. A. Mármores
Bms-ileiTOS a laurer má1·mOTe no
municuno de Juazeiro, Estado da

ean;«.

o

Presidente da República, usando

da atc-íbuíçâo que lhe confere o arU·,
gO 87, nc 'I, da Constttuiçâo e nos têrreo.:: do Decreto-lei UO 1.985, de 29
de janeh'o de 1940 (Código de Mi11S.S) ,

decreta:

Art. 1'" Fica 'autorizada a SAMBRA
-, S.li . Mármores Brasileiros' ~ a
v-ar mármore no im.óvelFa2'encla
Lag'e - Lagoa do Estrondo, Disbrtto

EXECUTIVO

de Carnaíba do gertão, município de
Juazeir-o, Estado da
Bahia, muna
área de cento I; trinta ,2 dois hecta'1'es nove aa-es e setenta e oito centiare:s (132,,0978 ha) delimitada I){):"
um polígono irregular qUe tem Um
Vértice a três mil oitocentos ese.s~
senta e sete metros (3.337 m) no
rumo verda-deiro trtnta c dois graus
nordeste (329 NE) do marco quilométrico quinhentos '; qUG.Tent" e trt'~~
(km 5{'3) da Estrada de Perrc Leste
Brasücírc e Os lados a partir dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumo, verdadeiros. on.ocentos e elo.
tenta e seis metros e cmqüenta cenbímetros (8[)5.50 m) , trinta e um
graus nordeste ~31° NE); setecentos
metros (7'Ü'Gm) trinta ~ dois graus
trinta minutos noroeste \32,' 3-D' NW) ;
novecentos e sessenta metros (960m).
sessenta e oito graus sudoeste (G89
$W)'; 'trezentos e s,~s~'enta metros
(36C'fi). vinte
graus noroeste (209
NW); setecentas e sessenta e quatro
metros <7(411), vinte e quatro graus
trinta: míhutcs sudoeste (249 30' SW) ;
mil trezentos e oítento e sete metros
(1. 3,S'lm), sessenta e três graus e
cinqüe-nta minutos sudeste (639 !}íJ'
SE). Esta autorização é outorgada
medíant.s as condições constantes do
parágrafo único de art. 28 do Códí-.
eo de Minas e dos artigos 32, 33, 31
e suas alíneas, aiem das seguintes e
de outras constantes do mesmo Códí.,
Si); não eXipressa.men~e menetonadas
neste Decreto.
Parágrafo úmeo
A execução da,
I,n'sente autorização fica sujeaa as
estipulações do Regulamvnt., aprovacc pelo Deorotn .número 3!j,230, de
.': de dezembro de 1951, uma '\'8Z se
;erifique a exlsténcia na jazida.
corno "associado de qualquer das subs,.
tâncíaa a que se refere c :,rt. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Con.,
selho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O concesstonárío da autorização .fica cbrígado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei,os
trioutos que forem devidos à União,
ao Estado e ao xaunícínio.. em cumprímentc do disposto no art.. 63 do
Código de Mínaa.
Art. 39 Se o eonceseionárío da,
autorfzaçãc não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autorização de lavra será declarada cacíuoa ou nula, na forma dos art.tgos
37 e 38 do Oódigc de Minas.
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Art, 41 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às s"'fYidõe-~ de solo e
sub-selo para fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Oódtgo de
Minas.
Art. 5Çl O concessionárío da cuw,rizaçã'Q será fiscalizado pelo Departament., Nacional da
Produção
Mineral e gozará dos favoreg discríminados no art. 71 do 'mesmo Código.

Art. 6° A autorízacâo 1e lavra
terá por titulo éscc Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regístro das Autorízaçôes de Lavra, após
o pagamento da taxa de dois mil,
seiscentos e sessenta cruzeiros (Cr$
2.660,00) .
Art. 7Çl Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 2Q de janeiro de 19tH:

14311 de Independência e 7Gq da Repubhca .
JOÃo

GOULART

Antônio de Otroeira Brito

DECRETO NI? 53.438

DE

20

DE

JANEIRO DE 1964

Anula o Decreto n Q 42.106, de 19 de
agõsto de 1957.

o Presidente da RepúbllCa, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, no I, da Constituição F'ederal,
e tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de
194(} (Oódígp de Minas) , decreta:
Artigo único - Pica anulado o decreto número quarenta e dois mil
cento e seis (42.l{J6), de dezenove (19)
de agôstc de mil novecentos e cinqüenta e, sete (1957), que concedeu a
José Luiz Sobrinho autorização pata
pesquisar quartzo, mica e assccíadcs
numa área de cento e quarenta e dois
hectares situada no lugar denominado "Grata das Neves - Serra Negra"
dístrrto de Padre João Aíonsõ; municipio de Ltamarandlba, Estudo de Minas Gerais.
Brasília 20 de janeiro de 19-54, 1439
da Independência e 76Q da República;
J cão

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO

NO)

53,439 -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1964

Autoriza Mineração Pato do Brasil
Ltda a pesquisar diamantes no -municunc de Gilbués, Estado do Piauí.

o

Preside_ntc. da República/ usando

ôa atrfbuíçào que1l1E' confere o artigo 87, nv I, da Oonstdtuiçá., e nos

termos do Decreto-lei no 1.9'85, de 29
de janeiro de 194D (Código de Minas),
decreta:
Art. 1,9 - Fica autorizada Mineração Pote do Brasil Ltda a pesquísae
diamantes em terrenos de propriedade

de Quintino 'Bispo de Souza, Marcelina Marra Fartas, José Martins, de
Rezende, Símeão Tavares Lira, Manoel Francisco de Souza, Honorato da
Silva, Jeremias Pereira dos Reis, Vicente Folha de Sena, Joâc Batista de
Seria, João Figueiredo Aguiar, AnceIon Barreira Parente, Idelfonso Barreira Parente, Aníbal Barreira Parente, no leito e margens do riacho
Marmelada, distrito e município de
Gílbués, Estado do Piauí, numa área
de quatrocentos noventa e oito hectares e quarenta e cinco-ares (498,45ha),
delimitada por urna faixa de dezesseis
mil seiscentos e quinze metros
.
(6.6.l5m) de comprimento cotados pelo talvegue do riacho Marmelada, ou
Taboca ou Grande, a partir, de vinte
metros (20m) para montante de sua
confluência com o aão Uruçuí Vermelho, e trezentos metros (3{JOm) de largura, sendo cento e cinqüenta metros
050m) .para cada lado cêste rerendo
talvegue.
parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípuíações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 195-1, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qunlcuer das substâncias
a que se refere "o art. 2l) do citado
Regulamento ou de outras substâncias .discrtm.nadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art 29 - O titulo da autorização
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a .axa de
quatro mil novecentos e noventa cruzeiros (Crg 4 990,nO)' e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro próprio de Registro das Autorização de Pesquisa.
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Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964, 143 9
da Independência e 76 9 da República.

.roxo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

dois (2) anos a contar da data '1
transcrição no livro próprio de Regístro das Autorrzaçõesvde Pesquisa
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143(1
da Independência e 769 da Repú.
blica.

JoÃo
DECRETO N9 53.440 JANEffiO DE 1984

DE

:J

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Irmeu:
Alves de M·acedo Sooree a pesquisar minério de ouro '/JO município
de Dumopolis, Estado de Goiâs. .

O Presidente da República, usando
da »trfbuíçâo que lhe confere o ar...
tigO 87, n.c L da Constituição, e U(}.';I
têrmos do Decreto-lei nv 1. 9'85, de
29 de jane:'TO de 19"4:() (Código de
~tnas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro jríneu Alves Maced..: Soares a pesquisar minério de ouro em
terrenos de .iua propriedade e outros
rio lugar denominado 'I'apuica, dís.
trito e município de Dianópol.s. Estado de Goiás, numa área de quatrocentos e oitenta e sete hectares
e cinqüenta ares: (487,5D ha) , delímltada por um retângulo, que tem
um vértice a mil duzentos e vinte e
cinco metros (1.225-m) .vno rumo magnétágo de vmta e sete graus nordeste, (279 NE), do prédio. do Serviço
Social de Oomérc o (SESC) na cida,
de de Díanópolis e os lados divergentes dêsse Vértice, os seguintes
comprunen tos e rumos magnéticos:
mil e quinhentos metros (1.5rüOrn)
sessenta e três graus sudeste (63Q
sm; três mil 'e 'duzentos e cinqüenta metros (3.25Cm) vinte e sete raus
sudoeste (279 SVo/).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 _ ~
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das -ubstâncías
a que se refere o art.. 29 do citado
Reg-rlamento ou de outras .substân,
cias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de quatro mil oitocentos e oitenta cruzeiros (Cr$ 4.880,ü'Ü) e será válido pOI

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.441 J ANElRO

DE 20

DE

DE 1964

Transfere da Sociedade Fôrça e, Luz
Arauâense Limitada para a prefeitura Municipal de Aroaice, Estado
de Minas Gerais: a concessão para
oroaueir, transmitir e distribu
energia elétrica no município.
O presidente da República, usando
dacatrib-ríçâo que lhe confere o artig o 87, mciso tr. da Constituição, e
nos têrmcs dos artigos 140 e 15-0 do
Código de Aguaa (Decreto ne 24.343,
de 10 de julho de 1934) e artigo 59
do Decreto-lei' nv 852, de 11 de dezembro de 1938, combinado com o
artigo 89 do Decreto-lei nv 3.763, de
25 de outubro de 1941;
Cons'derando que .pela Resolução
n« 2.5-79. o 'Conselho Nacional QJ
fi.guas e Energia. ElétriCa autorizou
a transferência dos bens e instalações vinculados aos serviços de ener.,
gta elétrica do município de Araujcs. Estado de Minas Gerais parr
prefeitura Municipal de Araújos, deereta:
Art. ,1° Fica transferida
para a
Prefe.tura Municipal de Araújos a
concessão para produzir, transmrtdr
e distríbuír energia elétrica no mu.
nícípio, de que era titular a Sociedade Fôrça e Luz Araujense Limitada, em virtude do Decreto no 514. d-e
18 de janeiro de 1962.
Art. 29 Caducará o presente títu,
lo, independente de ato declaratório, se a concessionária não assinar
o contrato disciplinar ds concessão
dentro de trinta (3<0) dias contados
da publicação do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
Parágrafo único. ~ste prazo poderá
ser prorrogado pelo Ministro das
Minas e Energia
Art. 39 As ter.res do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
I
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revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4\> :f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío .
Brasília,2{) de janeiro de 1964; 143 0
da. Jmdependêncía. e 7'6Q da Repúoüca.
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.442, -

DE 20 DE

JANEIRO DE 1964

Concede à Mineração Serra do Curral S. A. autorização para continuar a funcionar como emiprésa de
mineração.
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere li .artt-.
gc 87, n- I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.935 de 29
de janeiro de 1940 (Cód.go de Minas, decreta:
Artigo úníco. E' concedida à Mine~'açãoSerra do Curral S.A., Sociedade Anônima em que se cransfcrmeu a Mineração Serre do Curral Limitada, autorizada a funcionar pelo
Decreto número 48.005, de 5-4-60,
com sede na cidade de Nova Lima"
Estado de Minas Gerais pCI1' fôrça
de instrumento part.cuíar de 18:-7-60
arquivado sob nc 106.503, 'na JUIlU;.
Comercial do Estado de MInas Gerais, autorização para continuar funcíonando como emprêsa de mineração, ficando obrigada a cumprir integralmente as leis e regujamentos
em vigor ou que venham a Vlgorar
sôbre o objeto da referida autorizaçáO.
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143

da Independência e 76? da. República
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.443, -

DE 20 D'E

JANEIRO DE 1964

Autoriza a cessão, em comoãata, 'ia
z:,sina termoelétrica de v otuooron-:
ça e demais instalacóes e dá outras
providências.
~

O Presidente da República, -vandc
da atriburçao que lhe confere o artt-

35

g"o 87, nv 1 da Constituição Federal,

e de acõrco com o que dispõe O artigo 1'), do Decreto-lei t1Y 7.062, de 22
de novembro de 1944, decreta:
Art. 1Q Fica c Departamento de
Águas e Energia Elétrica do Estado
de São Paulo autorízado a ceder, em
comodato a usina termoelétrica de
Votupcc-anga e as linhas de transmjssão a ela ligadas, objeto do Decreto
numero 46.316, de 30 de junho de ..
1959, em favor da "Usinas Elétricas
do Paranapanema S.A.", que passará a explorá-las.
Art. 2\' lüca a "Usinas Elétricas do
Paranapanemn S.A." autorizada a
fornecer, na qualidade de comodatáalta tensão
Tia energia elétrica
proveniente do sistema da usina ter~
moelétrlca de Votuporanga, à concessionária do Muntcíp:o de Jturama, no
Estado de Minas Gerais.
Art. 3Q :ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogades as disposições em contrário.
Brasília, 2(} de janeiro de 1964; 1430
da Independência e 76 Q da República.

em

.roxc

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N° 53.444

DE 20 DE

JANEIRO DE 1964

Outorga concessão ao Departamento
de Águas e Energia Elétrica do ES'taao de São paulo para âistriouir
energia elétrica em diversos municípios do Estado de São Paulo.

O Presidente da República, USando
da atrfbu.ção que lhe confere o artigo 87, nc 1, da Constituição Federal,
e no, têrmoa do art , 150 do Código
de Agu-as ccmbínado COm o ur-t, 10,
do Decreto-lei nv 2.281, de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 1Q E' outorgada ao Departamento de Águas e Energia Eletrtca
do Estado de São Paulo concessão
para distribuir energia elétrica nos
municípios de Alvafes Flceense, Américo de Campos, Auríflama, Buritama, Cardoso, EstréIa D'Oeste_ Gastâo
Vtdígaí, General Salgado, Indiaporâ,
-Iales, Macaubal, Mágda,. Nhandeara.
Hipoã, Paulo de Faria, Planalto, RIO~
Iândia, santa Fé do Sul. Valantjm
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Gentil, na regtâo da Alta Araraqua-

rense; no Estado de São Paulo.
i- A energia eíétrícà necessária

*

a êsses serviços de distribuição provirá
da Usina 'I'ermoelétrtoa de Votopu-

'ranga e através das linhas de transmissão a ela ligadas.
"§

2\> Em portaria do Ministro

d::L~

Minas e Energia, por ooasiâo da
aprovação dos projetos, serão fixadas
as caracterfstícas técnicas das insta-

ExECUTIVO

Art. 7Q .&ste Decreto entrará em vi_
gor na de.ta de sua publicação revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 .Ie janeiro de 1984; 143(!
da Independência e 76'-' da República.
JcKo GÓULART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53 ;445

íeções.

Art. 2Q Caducará o presente titulo,
ándependente de ato declaratório, Se

a concessionárín não sat..isflzer as seguintes condições:
J -

DE

2'0

DE

JANEIRO DE 19'64

Submeter à aprovação do Mi-

nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prasc de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos relativos ao o5i8tema de dístr buição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da pubncaçâc
do despacho da aprovação da. respec.,
tiva minuta, pelo Ministro das Mina.s
e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que foram mareados péío
M'nlstro das Minas e Bnerg:a executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e cem as modíficaçbes que
forem autorizadas, se necessárias.
Parágrafo único. Os prazo. referidos neste artigo poderã-o ser prorrogados pCT ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétr-ica serão fix>:tdas pelo
Minstro das Minas e Energia e trtenalmente revistes.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (SQ) anos,
Art. 5Q Findo o prazc da concessão
todos os bens e instalações que no
momento existirem em runcáo exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão ao Poder Ccncedente.
Art. 6Q A concessionária deverá
requerer &0 Govêrno Federal a renovação da concessão ou torg ada até se.s
(6) meses antes de, findar o prazo
de vigência da c-oncessão, entendendo-se, se não o fizer, que nã-o pretende a renovação.

Autoriza aS. A. Mineraçiic da Trindade c<' lavrar minérzo de terra, no
-msnucipío de Sabará, Estado de
.Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, tia Constituiçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985-, de 29 de je"neiro de 194'Ü (Código de Minas); decreta:
Art. 19. Fica autorizada aS. A.
Mineração da Trindade, como cessionária dos <iirettos cc José Evandro
de Castro Toledo, a lavrar minério de
ferro, no imóvel Fazenda das Machadas, distrito de 'Ravena, munícípio de Sabará, Estado de Minas Gerais, numa área de sessenta e um
hectares e doís. ares (61,02 ha) , dehnu tada pOJ.' um polígono irregular que
tem um vértice a seiscentos e doze
setenta e nove centímetros
metros
(612.79 m) , no rumo verdadeiro cínquenta e nove graus vinte e oito minutos sudeste (5992·8'SE) da confluência dos córregos Alecrins e Butas e
os lados, a partir dêsse vértice. OS
seguintes comprimentos e rumos verdadeiroa: trezentos e sessenta e dois
metros (362m), cínquenta e nove
graus vinte e oito minutos sudeste
(5·9 Q2-3'SE) ; .trezentos e setenta e um
metros e cmquenta e cinco centlmetros (37155m) oitenta e nove- graus
cmquenta e seis minutos sudeste .....
(Sg°5-5'SE) ; duzentos e vinte e três
metros e vinte centímetros (223,21Jm).
clnquenta e dois graus quinze mínutos nordeste C52915'NE); duzentos
e noventa e três metros e' einquenta
e cinco centímetros (293,5·5 m) , trinta
e sete graus quarenta e três minutos
nordeste (37?43'NE); clnquenta fi um
metros e dez centímetros (51,10 m) ,
treze graus cínquenta e cinco minulias nordeste (13Q55'NE); trinta e clnco metros e vinte centímetros
.
(35,2Q m) , cinquenta
e oito graus
é
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trinta e seis minutos nordeste
.
(53 93S 'N E ) ; du.ientos e noventa e eoís
metros e vinte centímetros (292,20m).
setenta e sete graus vinte e um minutos nordeste (77921'NE); noventa e
sete metros e cínquenta e cinco centímetrcs (97,55 m) , dez graus oito minutos noroeste <lOIJOS-'NW); cento e
sessenta e sete metros e noventa e
cinco centímetros
(167,8,5 m) , três
graus quarenta e um minutos nordeste (3?,.1A'NE); trinta e seis metros.«
vinte centímetros (3'8,20 m) , quarenta;
e oito graus trinta e nove mtnutos
nordeste (48<J39'NE); onze metros e
.
noventa, e cinco centímetros
U1,g'5-m), vinte e cinco graus dezenOV'2 minutos noroeste (ZSÇ 19 ' NW ) ;
duzentos e setenta e oito metros e
trinta e um centímetros (278,31 m)
vinte e três graus cinqüenta e quatro
minutos noroeste (23 Ç4'NW);. mil
quinhentos e trinta e nove metros e
oitenta e chico centímetros
.
U.E3fl,85m), cinquenta e cinco graus
trinta. e um minutos sudoeste
.
~5:5931'I.. W)

.

.eete autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artigo 2B do Código de Minas e dos artigos, 32. 33,
34 e SUe:l.S alíneas, além das seguintes
e de outras constantes do mesmo Código, nzo expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágrafo único.
A execu-ção da
presente .autortzação fica su La às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se v rifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o artigo 29 do crtado
Regulamento ou de outras substân ..
elas díscrhmnadas pelo Conselho Nacional -de Pesquisas.
Art. 21" . O concessionário da autorízaçâo fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, OS
'tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Municipio,em cumprimento do disposto no artigo ea do
Código de Minas.
Art. 3'? Se o concessionário da au~
tortzação não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra serf
latada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 € 3,8 do Códigc de Minea.
Art. 41". As propriedades via'nhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma.

dos artigos 39 e
nas.

41)

do Oôdígo de Mi-

A.rt. 5º.
O concessíonàzíc da autorizaçjo será fiscalizado nebo Departemento Nacional da Produção
Mineral e gozará dOs favores discriminados no artigo 71· do mesmo Código.
Art. 6(). A autorização de iavra
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após
o pagamento da, taxa de mil duzentos
e quarenta cruzeiros (1.240,00).
Art. 79.. Revogam-se as dísposíções
em, contrário.
Brasília, em 20 de janeiro de 1964;
143<;: da Independência e 7{:1º da 'República.
JOÃo

GCULART

Antonio de Oliveiral Brito
~o 53. 446 ~ DE
JANEIRO DE 1964

DEORETü

20

DE

Autoriza o cidadáe brasileiro Leumao
Alves Carajáu a pesquisar quártzo
e pedras coraaas, no município de
Novo Crueen o. Estado' de Minas
Gerais.

O Presidente da Repúblfce usando
da atribuição que lhe confere' o ar-tigo
37, nc I, da Constituição e nos tê-mos
do Decreto-lei D" 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fíca autorizado o cidadã-o
brasileiro Levir.co Alves Oarajàu a
pesquisar quarta.,
pedras coradas,
em terrenos devolutas, no lugar denominado TrBlS Barras, distrito de
Itaipé, munícipn. de Novo Cruzeiro.
Estado de Minas Gerais, numa área
de cento e oítente e um hectares e
cinqüenta e três ares \l81,53 ha) . delimitada per um polígono Irregular
que tem um vértice a quinhentos e
oitenta e nove metros (589 m) . no
rumo magnético oitenta é quatro
graus nordeste (&1º NE) da confluência dos córregos Marbinho Luiz
e Pé Sujo e
lados, a partar
dêsse
Vértice, Os segumtes comprímentos e rumos magnéticos: oitocentos e quarenta e um metros ...
(541 mj . quarenta e um graus e quarenta e cinco minutos noroeste ....
(41 04'5' NW); quinhentos e setenta e
oito metros (573 m) . cinqüenta e se's
graus e trinta minutos noroeste ....
-ê
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(56930' NW); mu quinhentos e trinta
um metros 0.531 m) . vinte e sete

E:

graus e quarenta e cinco minutos su-

doeste (27945' SW), mil e cem metros
(1.100 rrn , treze graus e quarenta e

cinco minutos sudeste

(13945' SE)'

mil quinhentos E setenta e seis me~
tros (1. 576 fi), trinta e nove graus
nordeste (390 NE); quinhentos e ses-

senta e três metros (573 m) , sessenta
e três graus e trinta minutos TJ.ardES-

te (63\' 30' NE)

Parágrafo único.. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete nv 30;230, de 1 de de-

zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, Como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscr íminadas pelo conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorfzacâo de
pesquisa. que erá uma via autêntica
dêste Decreto.. pagará a taxa de mil
oitocentos e vir-te cruzeiros (Crs '"
1. 820,00) e Se1'8. válido por dois (2)
anos a contar de data da transortção
no livro prõpcío de Registro de Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 20 ôe janeiro de N64, 143Çl
da Independência e 7'69 da Repúbhca..
.:rOÃO GoULART

Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N': 53.447 JANEIRO DE

DE

2ú

DE

1964

Autoriza o cidadâo brasileiro Maclovis M urilo Lopes a pesquisar mica,
no município de Espera Feltz, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição çue lhe confere o artdgo 87, no I, na Constituição e nos têrmos do-Decreto-rei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cldedão
brasileiro Maclovis Murüo Lopes a
pesquisar mica em território de pro-.
prtedade de Ronerto Nazárfo da Silva
e Gustavo Nazáríc da Silva, no lugar
denominado
Boa
Sorte, distrito
e munícípío de Espera Feliz, Estado
de Minas Gerais numa área de sete

hectares, setenta e quatro ares e
quarenta centleres (7,7440 ha) . delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cent., e sessenta metros (16ü no, no rumo -nagnétíco marco quilométrico número quido marco quilométrico número quinhentos e seis txm 50e) da E. F'.
Leopoldina. entre a estação de Pedra
Menina e Caparac e os lados a partlr
dâsse vértice, os seguintes .comprrmentes e rumcc magnéticos: cento e
setenta metros (170 m) , cinco graus
nordeste (5° NE); trezentos e setenta
e oito metros (378 mj leste (E); trezentos e sessenta e dois metros (362
mj . trinta e doi; graus e, trinta minutos sudoeste 329 30' SW); dusen-.
tos e quarenta metros (240 m) cinqüenta e cíncc graus noroeste (559
NW).

parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita as
estípular-ôes de Regulamento aprovade pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere a art. 29 do citado Regulamente ou de cutrae substâncias díscrímiwldas pelo Conselho Nacional de
Pesquises.
Art.29 O título da autorlzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decrete. fJ&.ga:rá a taxa de trezentos cruaeh-os- (Crg 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transe-íçâo no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisas
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília; 20 de janeiro de 1946; 1439
da Independência e 769 da Repúbrtca.
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53-.448
JANEIRO DE 1964

DE

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Anselmo Santalena a pesquisar minérios
[erro e manganes. no municipio de
ttuóma, Estado t$e Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc L da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29 de

39
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janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Anselmo Santaãena a pesquisar minérios de ferro e manganês
em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Retiro da Samambaia, distrito de Itatíaiuçu, município
de Itaúna, Estado de Minas Gerais,
numa área de trinta e oito hectares
e setenta e dois ares (38,72 ha) . delimitada por um polígono .irregular,
que tem um vértice a trezentos e quarenta e cinco metros (345 m) , no rumo verdadeiro de vinte e dois graus
noroeste (229 NW), do canto noroeste (NW) , posterior direito, da sede
da fazenda de propried-ade de Alaita
S. A. e Os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento e dois metros
(102 mj , nove graus e trinta e sete
minutos noroeste (99 37' NW); cento e quarenta e nove metros (149 mj ,
vinte graus e três minutos noroeste
(209 03' NW); cento e trinta e sete
metros e quinze centímetros (137,15
m) , nove graus e trinta e três minunordeste (99 33' NE); setenta. e
três metros e. oitenta centímetros
(7'3,80 m) , trinta e quatro graus e
vinte e cinco minutos noroeste (349
25' NW); cinqüenta e dois metros
(52 rm.. seis graus e dez minutos noroeste (69 lO' NW); vinte e cinco
metros (25 ma, vinte e nove graus e
trinta minutos nordeste (299 30' NE);
sessenta metros (60 m) , vinte e seis
graus e trinta e cinco minutos noroeste (26 9 35' NW); cento e cinqüenta e dois metros (152 m) , zero
grau e vinte e dois minutos nordeste
(09 22' NE); cento e .ottenta e cinco
metros (185 rru , vinte e quatro graus
e trinta e três minutos noroeste! (249
33' NW); cento e oitenta e quatro
metros (184 m) , oitenta graus e cinqüenta e dois minutos sudoeste (809
52' SW); cinqüenta e sete metros
(57 mj • setenta e dois graus e quarenta e seis minutos sudoeste: (729 46'
SW); oitenta e quatro metros e trinta centímetros (84,30 m) , cinqüenta
e quatro graus e quarenta e oito minutos sudoeste (54 9 48' SW); sessenta e dois metros (62 m) , quarenta
graus e um minuto sudoeste (409 OI'
SW); setenta e três metros (73 m)
trinta e quatro graus e dezesseis minutos sudoeste (349 16' SW); setenta
e sete metros (77 m) , .setenta e oito

tos

J

graus e quarenta e nove minutos sudoeste (789 49' SW); cinqüenta e sete
metros e setenta centímetros (57,70
m) , cinqüenta e dois graus e quarenta minutos sudoeste (529 40' SW);
cento e noventa e nove metros (199
m) vinte e um graus e vinte e cinco
minutos sudeste (21 9 25' SE); duzentos e noventa e um metros (291 mj
trinta e sete graus e quarenta e cinco .minutos sudeste (379 45' SE); duzentos e vinte e sete metros (227 m) ,
sul (S); quatrocentos e cinqüenta e
um metros (451 m) , leste (E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica. sujeita às
estipulaçôeg do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 Q de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos e noventa cruzeiros <cr$ ...
390,00). e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio. de Registro das Autorizações de Pesquisa ..
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
J

.roxo

GOULAR'!

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53. ,149

~ DE

20 DE

JANEIRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Marcelo
Ruy Vicente de Azevedo a' -pesquisar
agalmatolito, quartzo, minérios de
ferro e manganês, nó município de
Iâateus Leme, Bstodc de Minas oe;

raie,

o Presidente da República.

Usando da atribuição que lhe confe,
re. o art. 87, nc I, da Constitu.ção e
nos têrmos do Decret-Iei nv 1. 985, de
29 de janeiro de 19M) (Código de Minas), decreta:
Art. lI' Fica autorizado o cidadão
brasileiro Marcelo Ruy' Vicente de
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Azevedo a pesquisar agalmatoüto,
quartzo, minérios <l-e ferro e manganês, em terrenos de sua propriedade,
no lugar denominado Córrego da
Ohacara, distrito e município de Mate'"ls Leme, Estado de Mínàs Gerais,

numaá1'8a de trinta hectares (30

ExECUTIVO

DECRETO N.\'I 53. 45{) -

DE

20

DE

JANEIRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro João
T.JYO de Morc..es a pesquisar quartzo
e minério de [erro, no município de
Sabará, Estado de Minas Gerais.

ha) . delimitada por um polígono ir-

regular que tem um vértice a mil
duzentos e setenta metros (1. 27'0m)
no rumo magnétícó sessenta -e um
graus .e trinca minutos
nordeste
(61Q3'Ü'NE) da confluência dos c6IT<3-

gos Pindafbas e Bau e o.~ lados a
partir dêssa vértice os Seguintes co~
prmentos e rumos magnétíccs: se~
tecentos f quatorze metros (714 rm

quarenta e sete graus nordeste (479

NE);

quinhentos e vinte '8 quatro
metros (524 . m) , quarenta e sete

graus e quarenta minutos noroeste
(4794'0' NW); oitocentos e sessenta e
cinco metros (865 m) , quarenta, e
cinco graus sudoeste (45Q SW)· duze;ntos e cinqüenta metros (250 mj ,
trinta e quatro graus e trinta minutos sudoeste (34Q30' SE) trezentos e
trinta e cinco metros (335 m)
oitenta e seis graus e quarenta ~in'J.
tos sudoeste (86 9 40" SE).
Parágrafo único; A exeoucãn da
presente autorização fica sujeita às
ectípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de' 1 de
dezembro de 19M. uma vez se verifi,
que. a existência na jazida, C0'110
SOCIado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2'9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Co-nse!ho.-J"acionaJ
de Pesq-nsas ,
Art. 2Q O título da autortzacáo de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruze'ros (Cr$ 300,00) e- será
por ,dois (2) anos válido cor dois
(2) anos e a contar da data da trans..
críçâo no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquísaa.

as-

Art. 39 Revogam-se.

~t.s

disposições

em contrário.
Brasíl!a, 20 de janeiro de 1964, 1430
da Independência e 76\'1 da Repúbli-

ca.
JOÃo GOUfART

Antonio de Oliveira Brito

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, D.'? I, da Constituição e nos
têrmos 1(' Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de HM4) (Có-digo de
Minas), decreta:

Art. 19 Pica autorizado o cidadão
btastleiró João Lyo de Moraes a pes-

quisar quartzo e minério de ferro, no
i m v e 1 em condomínio. Fazenda
Cuiabá, disbrito de Mestre Caetano,
município Je Sabará, Estado de í'.1:nas Gerais, numa área de cento e
vinte e oito hectares quinze ares e
cinqüenta centiares (128,1550 na) . delimitada por um polígono irregular
aue tem um vértice a. seiscentos e
vinte e c'nco metros (62E}m) , no ruó

me; verdeôetro ouarentc

gl'GUS

sudo-

este ('!O? SV~V) "da confluência dos
córreaos Alecrins e Butas e os uadcs.
a partir dêsr e vérbtce. os

SA<::11;nt'35

comnrunentos e rumo,'; verdadetro's:
quatrocentos e dez metros (4Hlln 1 ,
sessenta e, d-ois graus noroeste ff:2°

NW): trezentos metros (300m), V1T.te araus noroeste (20~ NW);
qui-

nhet-tos e setenta -netros (57{)m). S"'tenta. e .oitc graus sudoeste
789
SW) ~ deis
mil e
metros . (2. 09,f)m),

noventa e cinco
quatorze gr-aus

trtnta mtnutox sudeste (149 30' SE):
seiscentos metros
(SCOm)" setenta e
oito

o.TR1.13
E'

troeentos

nordeste (730 NE1: qua-

vtnte metros 1420m), qua-

tr') 2"r8.11.'\ noroeste (49 NW); ouatrc-

centos metro- 14(l(Jm), quarenta
e
cinco graus noroeste (459 NW); du-

zentoa e vinte metros (220m), vinte
graus noroeste (29Q NW);
trezentos e setenta. e dois
net-os
(372m) ,noJ'e araue nordeste (9 9 NK, '
trezentos ~ sessenta e deis metros

e nove

(362m),

quarenta gr-aus nordeste (4{;

N'!5) .

Paráerato único. A execuç ío da
presente utortzacâo f-ca sujeita às
estipulações do R-eguliamento aprovado pelo Decreto n.v '30 231l, de 1.'0' ue
dezembro de 1951, uma vez se vertfíque a existência na jazida, como as.
saciado de qualquer das substâncta.s
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamente ou de octras substâncias
-r

A'r08
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discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autcrtzação de
pesquise. que será LL'lH::t via autênr.ica dês te Decreto, pagará a taxa de
mil duzentos e noventa cruzeiros
(Crg 1.2g0,O{)) e será válido por deis
(2) anos a contar da lata da trenscríçâo no Iívro próprio de Registro
das Autcrtaacôes de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as dítpcsíçóes
em contrário.
Brasília. 20 d'e janeiro de 19ô4; 142.9
doa. Independência e 76.9 da República.
JOÃO GOULART
Antonio de Oli?Jeira Brito

DECJ.~·ETO N9

53.451
DE 1964

DE

20

.JE

J AREIHO

Regulamenta a Lei nÇJ 4.131, de 3 de
setembro de 1962. e dá outras providências

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ArtigL 87, nv I, da Constituição, de-

c:eta:

TíTULO I
DOS REGISTROS NA SUPERINTENDÊNCIA DA
MOEDA E DO CRÉDITO

Capítulo I
Disposições preliminares

Art. 19 Serão obrlgatõriamente reSuperintendência da
Moeda e do Crédito, para os efeitos
da Lei nv 4.131, de 3 de setembro de
1962, independentemente de outros regístros
processados
anteriormente
para quaisquer fins, em serviço especial ali ínstrtuídc, além das pessoas
físicas e jurídicas portadoras dos Capitais Estrangeiros e das que desejarem fazer as transferêncíes de rendimentos, para o exterior, previstas nas
alíneas i e j dêsta artigo, também:
a) Os Capitais Estrangeiros sob a
forma de Investimentos;
z» os Capitais Estrangeiros sob a
forma de Empréstimos;
c) os Reinvestimentos;
d) os Capitais Suplementares;
e) as Correções Monetárias do C'3.p1tal;
gfstrados na
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f) os contratos que envolvam transferências a título de "Royalties' e
pagamentos por Assistência Técnica,
Científica, Aõmmístrattva, ou semelhantes;
g). as parcelas de retômo do .Investímento e remessas a título de lucros
e dividendos;
h) as amortizações de Empréstimos
e remessas a título de juros;
i) as remessas a' utulo de pagamentos por Assístêncía Técnica, Científica, Administrativa ou semelhante.'>;
1) as remessas a título de "RDyalües"
1) 'as remessas a título de pagamentos por outros serviços e outras
remessas de rendimentos a qualquer
título;
1]1,). os bens e valores, inclusive depósitos, existentes no exterior, de pt'opríedade de domiciliados ou sediados
no Brasil. excetuado no caso de estrangeiros os que pocsuíam ao entrar
no País.
Parágrafo único.
Serão. também,
obrtgatórfamente reglstredos:
a) os capitais Nacionais de proprle,
dade de domiciliados ou sediados no
estrangeiro;
b) as remessas em cruzeiros eretuadas, a qualquer título, pelo sistema bancário. por via postal ou por
qualquer outro meio;
c) as importâncias e valores, que
não se destinem ao atendimento de
despesas e ao Uso de caráter pessoal,
conduza dos para o exterior por' viajantes.
Art. 2Q Consideram-se capitais estrangeiros os bens, máquinas e equipamentos, entrados no País sem dispêndio inicial de divisas. destinados
à produção "de bens ou serviços, bem
come os recursos financeiros ou monetários introduzidos para aplicação
em s.tívldades econômicas, desde que
pertençam, em ambas as hipóteses,
ti pessoas físicas ou jurídicas domíciliadas, residentes Ou com sede no
exterior.
Parágrafo único. 03 capitais estrangeiros sob. a forma de investimento ou de empréstimo; ficam sujeitos às normas disciplinadoras de
seu ingresso e aplicação, tendo em
vista os Interêsses da economía cnacíonal .
Art. 39 Considerar-se-á Investimento o Capital Estrangeiro que se .nte-
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gra no capital Social e participe de
forma direta do risco do empreendí ,

menta econômico.

Art. 49 Considerar-se-á Empréstimo

o Capital Estrangeiro que não se ín-,
tegra no Capital Social do empreendimento econômico, não participan.:'!o

diretamente de seu risco.
§ 19 O empréstimo terá obrísatorta,
mente a sua aplicação, .amortização e
remuneração reguladas em instrumen-

to próprio.
§·2 9 O empréstimo obtido para aqui.

siçãó de bens no exterior, do próprio
fabricante ou de terceiros, será denominado Financiamento.
§ 39 O empréstimo obtido no exterior e ingressado no País sob a forma de recursos monetários ou financeiros, será denominado Empréstimo
em moeda.
§ 49 Enquanto não se traduzir em
empréstimo ou financiamento a con.,
cessão de crédito não estará' sujeita
a registro.
Art. 51? Considerar-se-á Reinvestimento a quantia que poderia ter sido
legalmente remetida para o exterior.
a titulo de rendimento, e não o foi,
sendo aplicada, consoante o respectivo registro contábil em conta de
"passivo não .... exigível", na própria
emprêsa ou em outro setor da economia nacional.
Art, 69 Considerar-se-á Capital
Suplementar a parcela 'do lucro reinvestida ou nãío, que ultrapassar o
Iímíte de 10% (dez por cento), calculado na forma dos arts. 31, 32 e
33 dêste decreto.
Art. 79
Considerar-se-á Correção
Monetária do capital as alterações
procedidas de acôrdo com a legislação em vigor. no valor monetário do
capital social das emprêsas portadoras de Investimento.
Art. 8" Considerar-se-á como Juro
tôda importância, de valor fixo ou
variável, que seja paga como remuneração de Empréstimo a qualquer
título e mesmo sob qualquer outra
denormnaçâo.
Art. 99 Considerar-se-á Capital Nacional aquêle que, embora pertencente a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede
no exterior, não corresponda a ingresso comprovéuo. no País, de bens ou
de recursos financeiros ou monetários.

ExECUTIVO

Art. 10.
Considerar-se-á
como
"Rcyalty" a remuneração, fixa Ou
percentual, paga, perrodícamente a
pessoas físicas ou jurídicas domtcijíadas, residentes ou c{)m sede no exterior. pela obtenção de licença para;
a exploração de objetos de patentes
e de registros, patenteados e registrados no Brasil e no pais de origem,
e desde que a proteção legal ainda
esteja em vigor nos dois países,
Art. 11. Considerar-se-á como M~
sistêncla Técnica
Administrativa,
Científica ou semelhantes, o serviço
dentro de cada especificação, que
exija de seus executores, .pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou com sede no exterior,
conhecimentos técnicos especíaüza-,
dos, e que não possa ser obtido no
Pais.
Art. 12. Considerar-se-á subsidiária de emprêsa estrangeira aquela
estabelecida no P<ais, de cujo capital
com direito a voto, detenha o con.,
trôle, direta ou indiretamente, emprêsa com sede no exterior, ainda
que não seja majoritária a sua ~ar_
tícípeçâc no mesmo capital socíal .
Art. 13. A moeda de registro das
operações previstas nas alíneas a e
b do art. 19 dêste decreto será sem,
pre a do país de origem do Capital
E-strangeiro. -Amoeda de registro
ôas operações previstas na alínea j
do mesmo' artigo será sempre a do
pais dó domicílio ou sede dos beneficiár-los das remessas a título de
"Royalties' e; de pagamentos
por
Assistência Técnica, Científica, Administrativa ou semelhantes.
Art. 14 Os registros dos Reinvestimentos, Capitais Suplementares, Correções Monetárias do Capital e Capitais Nacionais de propriedade de
domiciliados. residentes ou com sede
no estrangeiro, serão efetuados em
mceda naciona-l.
Art. 15. Él indispensável, para efeito de registro de Capital Estrangeiro,
a c-omprovação da existência contábil
do capital, de seu ingresso no país. de
sua propriedade e do domicílio e sede
de seu proprietário, consoante crltérros fixados pela Supenn tendência da,
Moeda e do Crédito ..
Art. 16, O Capital Estrangeiro, de
Investimento ou Financiamento, íngressado sob a forma de bens, terá
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como comprovante de valor o preço
vigorante no país onde foram adquiridos os bens, qualquer que seja a
base em que forem convencionados,
observadas as demais disposições do
regime de Autorização Prévia em vigor.
Parágrafo único. Na falta de comprovantes satisfatórios sôbre o preço
no pais de origem" o registro será
feito segundo valores apurados na
contabilidade da emprêsa receptora
do capital ou por critério de avaliacão que será devidamente regulamentado pelo Conselho da Superintendência da 'Moeda e 'do Crédito.
Art. 17. Efetuado o registro das
operações previstas nas alíneas u. b e
f do art. 19 -dêste decreto, a Superintendência da Moeda e do Crédito
fornecerá, respeitadas as disposições
da legislação do Impôato de Renda.
à Carteira de câmbio do Banco do
Brasil S. A., e· à parte interessada,
o competente
Certificado, do qual
constará o limite máximo para efeito
de remessas.
Art.

18.

A Superírrtendêncía da

Moeda e do Crédito fará publicar,
em seu Boletim e no Diário Oficial
da União, relação dos registros efetuados no semestre anterior.
Art. 19. As remessas de rendimentos para o exterior' dependem de prova de pagamento do Impôsto de Ren~
da e, excetuadas as previstas nas alineas l do art. 19 dêste decreto, e b
e c do parágrafo úrUco do mesmo ar~
tigo, também do registro da emprêsa e da operação na Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 20. O registro das emprêsas
portadoras de Capitais Estrangeiros e
das que desejarem fazer as transferências previstas nas alíneas g, h, i
e j do art. 19 dêste decreto, será requerido em formulários próprios ínstdtuídos pela SUMOC.
Art. 21. A Carteira de Câmbio do
Banco do Brasil S. A. mediante prova de pagamento
do Impôstc de
Renda, autorizará as remessa, previstas nas alíneas g. h i e i do artigo
19 dêstc decreto, respeitado, em cada
caso, o limite máximo. expresso no
Certdftcado de Registro, do que dará
ciência à Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 22. As remessas e os registros
previstos nas alíneas 1 do art. 19 e
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b e c de seu parágrafo único, dêste

decreto, serão realizados' de acôrdo
com normas disciplinadoras, a serem
estabelecidas dentro do prazo de 30
(trinta) dias. a contar da data da
publicação dêste decreto, pelo Conselho da Superintendência da Moeda e
do Crédito.
Art. 23. No prazo de 30 (trinta)
dias da data da realização das remessas previstas nas alíneas g. h. i,
i e l do art. 1Q dêste decreto, o
remetente deverá solicitar o registro
da remessa efetuada, em formulário
próprio instituído pela Superintendência da Moeda e do Crédito. devidamente instruído com os comprovantes que a justifiquem, sob as penas da lei.
Parágrafo único. O registro das importâncias e valores previstos na alt;
nea c do parágrafo único do art. 19,
dêste decreto, deverá ser requerido no
formulário mencionado neste artigo e
na opoi-tunídade fixada pela SUMOC
(art. 22).
Art. 24. Para manutenção atualizada dos registros poderá a Superlntendência da Moeda e do Crédito solicitar e exigir das emprêsas as ínfor.,
mações que julgar necessárlas ,
Art. 25. Sem prejuízo de outras
sancões aplicáveis por fôrça da legislação em vigor, na conformidade
do que fôr estipulado em Instruções
baixadas pelo Conselho da Superíntendência da Moeda e do crédito. ficam sujeitas às penalidades prevístas no art. 8ú dêste decreto as pessoas físicas ou jurídicas que não solicitarem os registros nos prazos nêíe
estabelecidos.
parágrafo único. As mesmas penahdades-estarâo sujeitas as pessoas físio3.s ou jurídicas que deixarem de
atender aos pedidos de dados estatístícos e outras informações da Superintendência da Moeda e do Crédito.
u-t. 26. A Supertntendêncía da
Moeda e do Crédito poderá, quando
julgar necessário, apurar a veraci.,
dade das declarações prestadas, através de fiscalização, perícia e Ievantamentos procedidos junto àS emprê2·3.S.

Parágrafo único As pessoas físicas
ou jurídicas responsáveis por írregulartdades estarão sujeitas às penali-,
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dadas previstas neste decreto e às que
serão Jrxadas pelo Conselho da SuP2ri~tendência

da Moeda e do Crédito, na forma da legislação em vigor.

capitulo II

Art. 32.

Dos capitais de propriesuuie de domi-

ciliados, residentes ou com sede no
estrangeiro
Art. 27.

O registro de Investlmen-

tos efetuado após 27 de setembro de

1962, deverá ser requerido no prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da liberação alfandegária dos bens e da u-

quidaçãó da opera-ção de câmbio, quer

se trate, respectivamente, de ínvestímentos em bens ou recursos flnanceíros ,
Art. 28. Os registros de Relnvestlmentes, Capitais Suplementares e Correçôes. Monetárias do Capital, ocorridos após 27 de setembro de' 1962, de-

verão ser requeridos no prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data do
respectivo lançamento contábil,
Art. 29. O regiStro de Investimentos em bens só poderá ser concedido
àquelas operações que, submetidas
previamente ao exame das Aurorldades Monetárias, conforme o regime
de Autorízaçâo prévia em vigor, tive-o
rem sua efetívacão autorizada atraVês da expedição de "Certificado de
Autorização" .
Art. 3{). O registro de Cepítare
Nacionais a que se refere a letra a
do parágrafo único

do

Parágrafo único. A percentag'em
acima sstabelecida será calcutade úní-.
camente sôbre o Investimento regtstrado, definido no art. 39 dêste decreto.

art. 19 õêste

decreto, deverá ser requerido atr-avés
de formulário Instituído pela Supermtendência da Moeda e do Crédito.
§ 19 Os canítats aplicados até 31
de dezembro de 1963, deverão ter o
registro requerido até 3(} de maio de
1964.
§ 2(> Os capitais aplicados após SI
de dezembro de 1963, deverão ter. o
regtstro requerido até 30 (trtntaj dias,
a contar da data do respectivo lançamento contábil.
§ 39 As alterações 110S valores dêsses Capitais deverão ser comuntcadas
no prazo de 30 (trinta, dias. a contar
da data. do respectivo lançamento contábil.
Art. 31. As remessas anuais de
lucros parà o exterior não poderão
exceder de 10% (dez por cento) do
investimento registrado, na forma do
art 139 dêste decreto.

Caberá à, gupermtendên-

cia da Moeda e do Crédito. eo proceder ao registro da remessa efetuada. verificar se o Investimento continuou integrando o Capital Social da
emprêsa durante todo o exercício,
§- 19 Quando o Investimento não
tiver integrado o Capital Social durante -ooo o período a que a remessa
se rerertr. o limite estabelecid-, no
ert. 31 será reduzido proporcíonatmente.
§ 29 O limite relativo, mencíonaco
no art. 31 em decorrência da saída
de Investimento da emprêsa, poderá,
em têrmos absolutos, sofrer flutuações
para menos.
Art, 33. ÂI5 remessas de l:ICr,Os que
ultrapasscrem o limite de 10% tüez
por cento) , calculado de acôrdo COm
os artrgos 31 e 32 dêste Decreto, ,sernGconsideradas retôrno de Investimento
e deduzida» do correspondente regfstro, para efeito de redução no valor,
em têrmos' absolutos, de futuras re~

messas

Art. 34. Somente o Investnnerno
registrado, definido no art. 3Q dêste
Decreto, poderá retornar. e a parceLa; anual de retômo não poderá exceder de 20% (vinte por cento) 'de seu
valor.
.
P..r t. 35. O 'registro de Pínancra
mentes, realizados após 27 de setembro de 1962, deverá ser requerido no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar
da liberação alfa-ndegária dos bens'
Art. 36. O registro de Financia.
mantos só poderá ser concedido. àque ..
las operações que, submetidas nreviamente ao exame das Autoridades M0~
netárias, conforme o regime de Au..
toriz8.ção Prévia em vigor, tiverem
sua efetivação autorizada através da
expedição de "Certificado de Autorização';
Art. 37. O registro de Empréstimos em moeda, realizados após 27 de
setembro de 1962, deverá ser requerfdo nopraza de 30 (trinta) dias, a
contar da liquidação ela: operação de
câmbio.
Art. 38.. O montante dos juros a
remeter não poderá exceder o quan_
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tum calculado à taxa estabelecida no
respectivo contrato de Empréstimo E:
à taxa vigorante no mercado de capitais de onde procede o Emp-réstimo,
na data de sua realização, para operações do mesmo tIpo e condições.
§ 19 Cabe à Superintendência· da
Moeda e do crédito impugnar e recusar, a- partir da data do registro da
operação, a parte excedente.
o '1 G Quando do registro das remessas. a parcela de juros que tiver utrapassado a limitação prevista neste
artig\· será. considerada amortdzaçáo
do Enlpl'éstimo.

CAPíTULO III
Da Assistência Tecnica Administra.taxi, Cientifícà ou Semelhantes
Art. 39, O registro de contratos -tc
Asslsténcia Técnica, Adminlstratíva.

Científica, ou Semelha.nt~s,firma:los
até 31 de dezembro de 19h2. e ainda
em vigor, deverá ser requerido até :51
de maio de 1,964.
Art. 4.-0. O registro de contratos de
Assistêmcía Técnica, Administ.J'ativa,
Científica ou Semelhantes, firmados
.apóz 31 de dezembrv, de 1963, deverá
Ser requerido no prazo de 3Q ~trinta.)
dias a contar da data de sua assina-

tura.

Art. 41. A execução de contratos ae
Assistência Técnica, Científica, Adrrünístratãva, ou Semelhantes. somente
poc"erf'gerar remessas nos cinco ortmeíros anos do funcionamento da emprêsa ou da introdução do processo
especial de produção podendo êsce
prazo ser prorrogado, até mais cinco
anos. por autorização do Conselho 'l.'l.
Superintendência da Moeda e do Oredito.
Parágrafo único. A Supermtendênela da Moeda e do Credito estauetececá., no HLazo máximo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação ríêste regulamento, as normas para a e::-;ecução do díapostc neste artigo.
Art. 42. A Supermtendênclg via
Moeda e do Crédito pccterà, quan-to
consàderur necessário, verificar a efetívidade. necessidade ::: quahctade

,.8.

Assíetêr.cia -recmce. Admmístratíva
Científica, ou Semelhantes prestada a
emprêsas estebelecídaa no Br0.:,;U,que
Impnque remessa de rendimentos pa-a
o exterior.

Art. 43. As somas .das quantias 0-:-·
vidas à titulo de «royaltíes" pela e>~~
ploí-eçâc de patentes de ínvençào, ou
uso de marcas de llloustria B de .-omércío e cor assistência técnica. cíentíríca, admimstrativa ou scm.nrantes, poderão ser deduaídas nas recíarações de renda, para o areíto do urtlgo :~'i do Decreto nc 47.373, fie 7 os
dezembro de 1259, até o Itm.te tnaximo. cumulativo de 5% (cinco por
cento) de receita bruta do produto
fabrtcadc e vendido.
§ 19 Dentro do percentual Hxadc
neste artigo, o montante a ser remetido ou' transferido por pagamento de
assistência técnica,
adminístnatíva
cjentífíca, ou semelhantes, acrescido
d( montante a ser remetíttc ou tran.sferido a título de "royaltiea" não )0derá exceder o limite máximo. cum 1_
lativo,de 2% (dois por cento) do
custo do produto fabricado ou da, 1'2celta bruta do produto rabnoado e
vendido.
§ 29 Os coeficientes por tipos e ramo; de prcduçâo ou atividades reunida." em grupos, segundo o grau de essencíalídade, eté os limites percentuais fixados respectivamente, neste
artigo e no seu parágrafo primeiro,
serão estabelecidos e revistos. periodicamente mediante ato do Ministro da
Pazenda, 'tanto para Os efeitos das
declarações de renda, quanto para os
de remessa ou transferências para o
exterior.
Capítulo IV
Da licença de uso dos objetos de
tentes e registros

pa~

Alt. 44. O registro dos contra-os
que. envolvam pagamentos de -royaltíes" firmados até 31 de dezembro co
1963, e ainda em vigor, deverá ser ·:e"
querido até 31 de maio de 1964.
Art. 45. O registro de contrates «ue
envolvam .pagamentos de "royaltíes
Lrmadcs ares 31 ::le dezembro de 1963,
deverá ser requerido no fJ1">3.ZO 0.€ '0
(trir,ta) dias, a contar da data ue
sua assinatura.
Art. 46. A Superintendência da
Moeda e do Crédito poderá, quando
considerar necessário, vertfícar a .retivídade e utilidade da aphcaçâc '~'OS
objetos de patentes e registros, jue
impliquem 'remessa de "royaltíes" oarI" o exterior.
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Ar, 47. Não é permitido às filía,s
ou subsidiárias estabelecidas no Pais
remeterem "royaltdes" para suas .natrizes domiciliadas no exterior.
Parágrafo único. Não será também
permitida a remessa de "royaltaes"
quando a maioria: ou o contrôle do capital da emprêsa pertencer aos tdtulares do recebimento dos "royalties"
no estrangeiro.

Capítulo V

Dos bens e depósitos no exterior

sx ..

48. As pessoas físicas ou [urtdicas, domiciliadas ou com sede no
Brasil, ficam obrigadas a declarar à
Superintendênoig da Mo€da e do oredite- os bens e valores que possuírem
no exterior. Inclusive. dep ós1to3 bancários, excetuados, no caso de estrangeíros, Os que possuíam ao entrar no
Brasil.
Art. 49. A inobservância do disposto DO artigo anterior importará em
que os valores 3 depósitos bancártos
no exterior sejam considerados produto de enriquecimento ilícito e, como tais, objeto de processo crtmínal
para que sejam restituídos ou compensados com bens ou valores existentes no Brasil, os quais poderão -er
seqüestrados pela Fazenda PUblica.
Art. 50. As pessoas físicas ou juridicas, domiciliadas ou cem sede no
Brasil, deverã-o comunicar à Superintendência da Moeda e do Crédito, :;:,1
formulário próprio. ao fim de ca-ta
trimestre, a ocorrência de aquisições
de. novos bens e valores no exterior,
indicando os recursos para tal fim
usados:

Parágra-fo único. O formulário de
que trata âste artigo, deverá ser utí.
lizado para a declaracáo anual, até '0
ma 31 de janeiro, do montante de
bens. valores e depósitos bancários ao
estrangeiro, das pessoas neste meneionadas, em 31 de dezembro do ano anterior, com a justificação das variações neles ocorridas.
TíTULO Ir
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Capitulo I
DisPCiSitiVOS, cambiais
Art. 51. Os lançamentos contábcts
que correspondam a cessões de cr ~ .

ExECUTIVO

dito e envolvam operações registrá e~
na, Superintendência da Moeda e do
Crédito, dependem, para efeito de regularização, da realização da operação
"simbólica" de compra e venda ue
Câmbio, devidamente autcrízade. pela
Sunerintendência da Moeda, e do Orédito.
Art. 52. Sempre que se tornar uecessáric economizar a utilização das
reservas de câmbio, fica o Conselho da
Superintendência da Moeda e do Oredito, mediante instrução, autorizado a
exigir um encargo financeiro de caratE-restritamente monetário, que recairá sôcre a importação -de mercadOlias
e sôbre as transferências financeiras.
até o, máximo de 10% (dez por (lento)
sôbre o valor dos produtos importados
e até 50% (cinqüenta por cento) -sôbre 9 valor de qualquer transferência
financeira, inclusive para despesas
com viagens internacionais.
Parágrafo único. O prazo máximo
da faculdade ímposttíva de que trata
êste artigo será de 150 (cento e câncüenta) dias, consecutivos ou não, durante o ano.
Art. 53. As ímportâncnas arrecadadas por meio do encargo Iinanceí1'0 previsto no artigo anterior, constituirão reserva monetária em cruzei;
aos, mantida. na Superintendência da
Moeda e do Crédi-to, em caixa própria,
e será utilizada, quando julgado oportuno.. exclusivamente na compra de
ouro e de divisas para refôrQo das reservas e disponibilidades cambíaís .
Art. 54. O Ministério das Relações
nctertorce e a Superintendência da
Moeda e do Crédito reahzarâo, em
conjunto, estudos e gestões que habilbtem o Govêrno Federal a celebrar
acôrdos de cooperação administrativa
com países estrangeiros, visando ao
intercâmbio de informações de ínterêsse cambial, tais como as relaciona-das com remessas de rendimentos, de
valer de bens importados, de alugueres de filmes cinematográficos,· má..
quinas e de outra natureza.
Art. 55,. A prática de fraude aduaneira ou cambial que resulte de sub
ou superfaturamento na exportação
Ou na Importação de bens e mercadonas, 'uma vez apurada em processo
administrativo regubar, no qual será
assegurada plena- defesa ao acusado.
importará na aplicação aos. respcnaéveís, pelo Conselho da Supermtendencia da Moeda e do Crédito, de
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multa até 10 (dez) vêzes o valor das
quantias sub ou superfaturadas ou da
penalidade de proibição de exportar
ou importar por prazo de um a cinco
anos.
Parágrafo único. A Carteira de oomércío Exterior do Banco do .Brasü
s.A. deverá apresentar ao Conselho
da Supertntendêncja da Moeda e do
Crédito, 1)..0 prazo de 90 (noventa)
dias, a contar da data da publicação
dêste Decreto, plano que consubstancie medidas a serem poste., em vigor,
com o nm de impedir, ao máximo, 0::\
ocorrência de fraudes nas operações
de exportação e de importação.
Art. 56. As operações cambiais no
mercado de taxa livre serã-o efetuadas
através de estabelecimentos autortzados a operar em câmbio. com a Intervençâc de corretor oficial, quando exígtdo em lei ou regulamento, respondendo ambos pela Identidade do oliente, assam c:Jmo 'pela correta classificação das informações por êste prestadas, segundo normas fixadas pela
Supertntengêncía da Moeda e do Crédito.
S 1~ A$ operações que não se enquadrem claramente nos itens espectncos do Código de Classificação adotado pela Superintendência da Moeda
e do Orédtto. ou sejam classíficáveía
em rubricas residuais, como "Outros"
e "Diversos", só poderão ser realizadas através do Banco do Brasil S.A.
§ 20 Constitui infração imputável
<la estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa
equsvalente ao triplo do valor da operação .para cada um dos infratores, a'
declaração de falsa ídentígade no
rormulárro que, em número de vias
e segundo o modêlo determinado Dela
Superintendência da Moeda e do
Crédito, será exigido em cada operaçâo, assinado pelo cliente e visado
pelo estabelecimento bancário e pelo
corretor que nela intervierem.
§ 39 Ocnstitui infração, de respon
sabífídade exclusiva do cliente. pu..
nível 'com multa equivalente a JOO%
(Cem por cento) do valor da opera~o,
adeclara,ção de ínformacõee falsas
no, formulário a que se refere o § 29.
§ 4° Constitui infração, imputável
ao estabelecimento bancárto e ao
corretor que -intervierem na operação,
punível com multa equivalente de 5
(cinCO) a 100% (cem por eento i de.
respectivo valor, para cada, um doa

47

Infratores. a classídicação incorreta,
dentro das normas fixadas pelo oon~elho da Superintendência da Moeda
e do Crédito, das informações prestadoas pelo cliente no formulário a que
se retere o § 29 dêste artago .
§ 59 Em caso de reincidência, poderá o Conselho da gupermtendência
da Moeda e do crédito cassar a autortzaçâo para operar. em' câmbio aos
estabelecimentos bancários que negligenciarem o cumprimento do disposto
no presente artígc e propor à autoridade competente igual medida em re·
lação aos corretores.
§ 69 O texto do presente artigo conatará obrlgatorhamente do formulárto
a que se rerere o § 29.
Art. 57. Cumpre aos estabelecimentos bancários autorizados a operar em
câmbio, transmitir à Superintendêncía da Moeda e do. Crédito, diàrtamente, informações sôbre o. montante de compra e venda de câmbio,
com a especificação de suas finalidades, segundo a classificação estabelecida.
Parágrafo único. Quando os compradores ou vendedores de câmbio
forem pessoas juridíoas, as mformag5es estatísticas devem corresponder
exatamente aos lançamentos contábeis
destas emprêsas .
Art. 58. Os estabelecimentos bancários. que deixarem de informar o
montante exato das operações reedízad.as. fícaráo sujeitos a multa até o
máximo correspondente a 3{} (trinta)
vêzes '-:J maior salário mínimo anual
vigorante no País, triplicada no caso
de reincidência.
Parágrafo único. A multa será ímPC3ta pelo Inspetor Gera-l de Banco~,
havendo recurso de seu ato, sem oreito suspenssvo, pera o Oonelho da suncrtntendêncía da Moeda e do Crédito dentro do prazo de 15 (quinze)
dias da dat-a da intimação.
lArt. '59. No caso de Infrações repetidas, o Inspetor-Geral de B-ancos
solicitará ao jjíreêor Executivo da
Superintendência da Moeda e do
Crédito o cancelamento da autorização para operar em câmbtc, do estabelecimento bancário por elas responsável, cabendo a decisão final ao
Conselho da Supermtendência da
Moeda e do Crédito.
Art. 60. O Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito
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poderá determinar que "3.s. operações
cambiais referentes a movimentes de
eaortai ,sejam efetuadas. _no todo ou
em parte, em mercado fínanceíro de
câmbio, separado do mercado de exportação e Importação, sempre Que
a situação cambial assim o recomendar.
Art. 61. Em qualquer Circunstância e qualquer que seja o regime cambial vigente, não poderão se: Con08dídas às compras de câmbio para remessas financeiras registradas .de
acôrdo com êste decreto TIa sup:r~n
tend-ência da Moeda e do Crédito,
condícões mais favorávei-s do que as
que
aplicarem às remessas para

se

pagamento devímportaçôes da

.cat~

goría geral de que trata a LeI numero 3.244 de 14 de agôsto de 1957,

Capítulo II
Dispàsições sôbre Bancos
estrangeiros

Art. 62, Aos bancos estrangeiros,
.autortzados a, funcionar no Brasil,
serão aplicadas as mesmas vedações
ou restrições equivalentes às que a
legislação vígorente nas praças em
que tiverem sede suas matrizes impõe
aos bancos brasileiros que nelas desejem estabelecer·se.
Parágrafo único. O Conselho de.
gupsríntendêncía da Moeda e do
Crédito baixará ua instruções necessárias para "Que o disposto no presente artigo seja cumprido, no prazo
de 2 (dois) anos, a contar de -3 de
setembro de 19-62, em relação aos
bancos estrangeiros já em funcionamento no País .
Art. 63, Aos bancos estrangeiros
cujas matrizes tenham sede em pracas em qu-e a legislação imponha res·
trtções ao funcionamento de bancos
brasileiros, fica vedado adquirir mads
de 30% (trinta por cento) doas ações
com direito a voto, de bancos nacionais.
Capítulo III
Disposições referentes 0;0 crédito

Art. 64. O Tesouro Nacional e as
entidades onereis de crédito público
da União e dos Estados, inclusive 50ciedades de economia mista por êles
controladas, somente mediante- auto-

rlzaçâo em decreto do Poder Executivo, poderão garantir empréstimos
obtidos, no exterior, por emprêsas
cuja maioria relativa ou absoluta de
Capital Social, com direito a voto,
pertença a pesSQ'3.S físicas ou jurídicas não domícüiadas ou sediadas no
País.

A..

Art. 65. As empresas cuja maiocontróle de Capital Social.
com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas, residentes ou sediadas no exterior, e as filiais de emprêsas estrangeiras, não terão, até o inicio comprovado de suas operações ou atí-íôades, acesso ao crédito das entidades e estabelecimentos mencionados no artigo anterior.
Parágrafo único.
Excetuam-se das
dlsposiçõea contidas neste artigo os
projetos considerados de alto interêsse para a economia nacional, mediante autorização especial do Poder
Executivo.
Art. 66. As enüdades .e estabelecimentos mencionados no art. 64 só
poderão conceder empréstimos, créditos ou fínanoíamentcs para. novas ínversões a serem realizadas no ativo
fixo de emprêsa cuja maioria relativa ou absoluta· de Capital Social,
com direito a voto, pertença a pessoas físicas ou jurfdicas domiciliadas,
residentes ou com sede na exterícr,
quando tais emprêsas exercerem atdvídades econômicas essenclaâs e seus
empreendimentos 813 localizarem em
regiões econômicas de alto Interêsse
nacional, assim deünídos e enumerados em decreto do Poder Executivo,
mediante audiência do C0115elho Nacional de Economia,
Parágrafo único. TamOéma aplicação de recursos provenientes de
fundos públicos de investimentos,
criados por lei, obedecerá ao disposto
neste artigo.
Art , 67. As sociedades de financiamentos e de investimentos somente
poderão colocar no mercado nacional
de capitais, ações e títulos emitidos
pelas filiais e subsidiárias de emprêsas de capital estrangeiro, que tiverem assegurado o direito de voto,

ria ou

Capítulo IV
Disposições Contábeis

Art. 68. E' -obrígatôrla; nos balanÇOs das emprêsas, inclusive sociedades
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anornmas, a díscrimínaçâo da parcela de capital e dos créditos pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas,
domiciliadas, residentes ou com sede
no exterior, de acõrdo com os regístros efetuados na Supermtendência
da Moeda e do Crédito.
parágrafo único. Igual discriminacâo -será feita na conta Lucros e
Perdas para evidenciar a parcela de
lucros, dividendos, juros e outros
quaisquer proventos creditados ~ pcssoas físicas ou jurídicas domlcll1adas, residentes ou com sede no estrangeiro.
Art. 69. O Ministério da Indústria e Comercio, com a paa-tícípação
da. Dlretoría-Geral da Fazenda Nacional e da Superintendência da
Moeda e do Crédito, deverá apresentar, no prazo de 1 (um) ano, a contar da data da publicação deste decreto, ao Conselho da Superintendência da MOeda e do Crédito, plano de
contas e normas gerais de contabilidade e regulamento estipulando, para
sua aplicação, prazos que permitam
a adap.tação orden-ada dos sistemas
em prática, padronizadas para :.. upos
homogêneos de atividades, adaptáveis
às necessidades e possibilidades das
emprêsas de diversas dimensões.
Parágrafo único.
Aprovados, por
-ato regulamentar, o plano- de contas
e as normas gerais contábeis, a elas
aplicáveis, serão, obrlgatórlamente,
observadas na contabilidade de tôdas
as pessoas jurídicas do respectivo
grupo de atividade.
capitulo V
Da aplicação de recursos estronçeiros
segundo planejamento econômico
Art. 70.
As operações realizadas
COm o extee'íor, cujos registros, na gupertntendência da Moeda e do Crédito, estão previstos neste decreto, deverão ser enquadradas em Planos Nacionais ou Regionais de Desenvolvimento Econômico _e Social, de forma
a, entre outros resultados, obter-se,
em particular, a melhor utilização,
segundo o ínterêsse nacional, <dos reCLl,rS-oS estrangeiros disponíveis.

Art. 71.
A Superintendência da
Moeda e do Orédí to, para dar cum-

<9

prímento ao disposto no artigo anterior, apresentará ao seu Conselho:
I - uma classificação das atividades econômicas príoritárías,
segundo os d~ferentes :t;llvels
de desenvolvímento regjonal,
elaborada. com audiência do
Conselho Nacional' de Economia;
II - normas alteran-do as atuais
disposições sôbre o regime de
Autorízaçào
Prévia e as
atuais disposições eõbre o registro das operações com o
exterior, com vistas a submetê-las, ao processo de exame
prévío,
reformulado, pelas
Autoridades Monetárias.
Art. 7,2. O processamento para registro das operações 'relacionadas nos
itens "a", "b" ê. "f'; do artigo
p'
dêste decreto continuará a ser observado até que, as novas normas, de
que trata o item II do artigo precedente, após aprovad-as pelo Conselho
da Superintendência da Moeda e do
Crédito, passem a vigorar.
Art . 73.
O conselho de Política
Aduaneira disporá da faculdade de
reduzir ou de aumentar até 30 %
(trinta por cento) as alíquotas do
írrupôsto que recaíam sôbre máquinas
e equipamentos, atendendo às peculiaridades das regiões a que se destinam, à concentração industrial em
que venham a ser empregados e ao
grau de utilização das máquínas e
equipamentos "lutes de eretívar-se a
importação.
Parágrafo único. Quando as máquinas e equipamentos forem transferidos da região. que ínícíalmente se
destinavam, deverão os responsáveis
pagar ao fisco a quantia correspondente à redução do Tmpôsto de que
elas gozaram quando de sua importação, sempre que removidas para, zonas
em que a redução não seria concedíde.,

Art. 74.
Os registros efetuados
pela cuperi ndêncla da Moeda e do
Crédito, na Conformidade do disposto neste decreto, serão organizados
de modo a permitir uma análise completa da rítuaçâo, movimentos e resultados dos capitais estrangeiros.
Parágrafo único.
COm base nos
registros referidos neste. Decreto, a
Superintendência da Moeda e do Crédito elaborará relatório -anual contendo ampla e pormenorizada exposição

5G
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ao Presidente da República e ao Con-

gresro Nac.onal .

capítulo VI
Outras' Disposições

Art. 75.
Ao Capital Estrangeiro
Que se Invest.ir . no Pa.i.5, será dispen-

se do tratamento jurídico idêntico ao
concedido

ao capital nacional

em

igualdade de condições, sendo vedadas quaisquer díscrtminaçóes não prevíatas. 11a legislação em vigor.
Art. 76. Os crttérícs fixados pare,
a ímportaçâo de máquinas e ecuinamentes us-ados serão os
mesmos,
tanto para investidores e emprêsas
estrangeiras como para 06 nacionais.

Art. 77.

Autorizada uma importa-

ção de máquinas e equípemen tos usados, gozará de egune cambial idêntico ao vigorante para a importação

de máquinas e equipamentos novos.
Art. 7,3. Os Membros do Conselho
da Suparíntendêncta da Moeda e do
Crédito ficam obrigados a :"ozer decleraçôes de bens e rendas próprias
e de suas esposas e dependentes. até
3{) de abril de cada ano, devendo êstes

Art. 81.
Os casos omissos e _as
dúvidas que surgirem na execuçao
déste decreta serão resolvidos pelo
Presidente da República,
mediante
proposta do Conselho da Sunertntendência da. Moeda e do Orédítc, ouvido
o Müüstro da Fazenda.
Art. 82.
Os regiptros de que tratam os artigo3,27, 28, 35- e 37 dêste
Decreto ser.;o requertdca dent-ro de 30
(trinta) dias contados da data de sua
pubhoação, sempre que, anteriormente à sua entrada em vigor, já tiverem ocorrido as hipóteses segumtes:
a)
a liberação alfandegária dos
bens e a liquidação da operação de
câmbio, n03 casos previstos no artigo
27;
,
b)
a realização dos lançamentos
contábeis, nos casos previstos no artigo 2'8;
c)
a Iíberacâo alfandegária dos
bens, nos casos previstos no artigo
35;
d)

a liquidação da operação de

câmbio, nos casos previ: tos no artigo
3'7.

Art. ·83_ O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

documentos.ser examinados é arquivado.':' no Tribunal de Contas da União,
que comunicará o fato ao Senado Pe-

revogadas as disposições emvcontrá-

Parágrafo único. Os servidores da
Supermtennência 68. Moeda e do cré_
dito que tiverem responsabütdade e

Repúbílca..

deral ,

rio.
Brasfha (DF), em 20 de janeiro de
19M: 143'.) da Independência e' 769 da
JOÃO

tigo.
Art.

7-9 _ A Supertntendênc:a da
Moeda e do Crédito fixará normas
para o adequado procesr amento dos
pedidos de registro e, sempre que necessárío, para a disciplina das remessas cambiais.
art, 80 ~
As infrações ao d'spor to

neste decreto, ressalvadas as penaúdades específicas constantes de seu
texto, ficam sujeitas a. multas que
variarão de 20 (vinte) a 5'l:} (cmouenta) vezes o maior salário mínimo vigorante no País, a serem aplicadas
pelo. Conselho da Supertntendência
da Moeda e do Crédttc, na forma
prevista em instruções que, a respeito, forem baíxadas .

GOULART

Abelardo Jurema
Sylvio Borges de Souza 11:::Jtta
JG.dr Ribeiro
JOão. Augusto de Araujo Castro,
Ney Galváo
Expedl.t'o Machado
Oswaldo Lima Filho
Julio Sambaquy
Amaury Silva
Anysio Botelho
Wilson Fadul
Antonio de Oliveira Brito
Egydio Michaelsen

encargos regulamentares .nos te-abalhos relativos aoiregistro de Cé.midis
Estrangeiros ou de sua fiscalização,
nos têrmox
dêste
Decreto, ficam
Igualmente obrigado às declarações de
bens e rendas previstas neste ar-

DECRETO N.\l 53.452
JANEIRO DE 1964

DE

20

DE

Autoriza a Companhia de Mineração
Rostcter a lavrar feldspato, no municipio de Maricá, Estado do Rio de
Janeiro.

o

Presidente da República, usando

da atrtbutçjo que lhe confere o arta-
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go 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei 11.° 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta;
Art. 1.9 Fica autorizada a Companhte de Mineração Rosicler' e. .lavrar
feldpsato, em terrenos de propriedade
de Cirilo Lourenço de Araujo. no
distrito e município de Maricá, no Estar« do Rio de Janeiro, numa área de
dezessete hectares, treze ares e trama
8. oito centdarés (17,1338 ha) , delírmtada por um polígono irl'egular. que
tem um vértice a oitocentos e oltenta metros í88üm), no rumo verdad si1'0 quarenta e seis graus quarenta _e
sete minutos noroeste (46 9 4"7' NW)
do apoio noroeste (NW) da ponte de
cor-ereto da Estrada do Retiro csôore
o rtecr,o d Retirei e os lados, a uartdr dêsse vértice, os seguintes comprtmentes e rumos verdadeiros: trezentos
e cinqüenta e sete metros (357m) ,
setenta e oito graus cinqüenta m'nutos noroeste (789 50' -N~n; quatrocentos e vinte metros (420 m) , yinte
e cinco minutos nordeste tO? 25' NE) ;
trezentos e noventa metros (3g{Jillj
oitenta e oito graus cinqüenta minucos
nordeste (SS,? 50' NE>, quinhentos e
trezentos e noventa metros (390 m) ,
quatro metros (504 m) quatro graus
trinta e cinco minutos sudoeste (4<:1
35' '2JW). Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do
CódigO de Minas e dos arts. 32',33,
34 e suas alíneas, àlém das seguintes e de outras, constantes do mesmo
Código, não expressamente mencionadas neste decreto.
parágrafo único. A execução da pre-'
sente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 30.230, de V? de dezembro de 1951. uma vez se venücue
a exístêncía na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substânciaa discríminadas' pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art . 2.9 O concessionário da 'autorização fica obrigado a. recolher aos c~
fres públicos, na forma da. lei, Os tl'lbutos que forem devidos à união, ao
Estado e ao Munícípto, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorízaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a auto-

51

EXECUTIVO

rrzaçâo de lavra será declarada caduca ou nula, -na forma dos ar-ts. 37
e 38 do' Código de Minas.
Art. 4;9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.
fI...rt. 59 O concessionário da autorízacâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
ar t . 71 do mesmo Código.
Art. 6.'? A autorização de lavra terá
por título este Decreto, que será transcrtto no 'livro próprio de Registro das
Autcrízaçôes de lavra, após o paga-mento da taxa de seiscentos cruzeiros

.ors

600,00).

Art. 7 9 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143.9
da jndependêncía e 76('1 da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito
DECPuETO NQ 5'3,453 JANEIRO DE

DE2D DE

Ul64

Dispõe sôbre o ensino primário gratuito I;!.' ser prestado pelas emprêsas industriais, comerciais e agrícolas em que
trabalhem mas de
cem pessoas, e dá outrwprovdên-

das.

C) Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e ten;
do em vista o disposto no art. 168.
Item lII, da Constituição e no art. 31
ela Lei ns 4.024, de 20 de dezembro
de 1961, decreta:
Art. Iv As emprêsas industriais, comerciais e' agrícolas, em que tra;b~
lhem mais de cem (1{)O) pessoas, sac
obrigadas a manter ensino pmmárlo
gratuito para os seus servidores e os
filhos dêstes.
Art. 29 Quando os trabalfiadores
não residirem próximo ao local de sua
atividade .esta Obrigação 'poderá ser
substituída por instituição de, bôlsas,
na forma que a lei estadual estabelecer.
_
parágrafo único, Para os efeitos
dêste ar-tigo, bôlsa é todo e qualquer
financiamento, direto ou indireto. da
educação primária do servidor ou de
seus filhos, para que se garanta a
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gratuidade que a Constituição determina.
Art. 39 Aos órgãos locais de administreção do ensino compete
zelar

pelo cumprimento das determínacões

previstas no artigo 168, item III,- da
Constituição Federal, no artigo 31 da
Lei nv 4. {124, de 20 de dezembro de
1961, e no presente decreto.
Parágrafo única. Das decisões dos

órg.ãos mencíonadcs neste artigo ca-

berá recurso ao Conselho Estadual de

Educação.

Artf 4<;1 A obrigação constitucional
incide sôbre tôda e qualquer emprê-

sa, em que trabalhem mais de cem

(100) pessoas, quer seja ela privada
ou pública.
§ 19 Qualquer
entidade ou órgão,
mesmo de natureza pública, que exerça atividades de caractertsticas . em-

presariais, e utilize mais de cem (1{}O)

servidores assetertaoos, está,
tembém, sujeito a esta obrigação.
§ 29 Para os efeitos do disposto-rio
item UI do artigo 16-8 -da Oonstdtuícão. a. expressão - "emprêsas industriais, comerciais e .agrícolas" abrange, genericamente, e sem exceções,
tôdas e quaisquer atividades econômico-sociais com ou sem finalidade
de lucro.
§ 3Q ~A relação de emprêgo, nos têrmos da legislação do trabalho, caractea-iza, origina e determina a incidência desta obrigação.
§ 49 No caso das emprêsas
estatais, semí-estateâs. para-estatais, de
economia míeta. autarquias econômicas ou assemelhadas, a obrigação inclui, também, os servidores não sujeitos à Ieglslaçáo do trabalho,
Art. 5Q Determina a obrigação o
número global de empregados da emprêsa no seu todo, não obstante sua
distribuição parcelada por locais de
trabalho, agências, filiais; estabelecimentos e congêneres.
~ 19 A 'responsablidade da emprêsa
distribui-se. proporcionalmente,
em
eada parcela, respeitado, ainda, o critério de domicílio e residência da família do servidor.
§ 29 Quando e. emprêsa possuir suosi diárias ou tiver a direção, contrôle
ou administração de uma outra ou
de mais emprêsas. embora tenha cada
uma das emprês.a- sua personalidade
jurídica, própria, o cumprimento desta obrigação cabe à principal emprêsa
ficando as demais, proporcionalmente
solidárias.
§ 39 O critério do parágrafo anterior aplica-se, também, às emprêsas

cuja a-tividade se exerça por substabelecimento de obras ou serviços.
Art. 6'" Esta obrigação Incide, também, sôbre a emprêsa, cujo número
de servidores variar, constantemente,
pela natureza da atividade ou rnobl
iídade de locais de trabalhO, mas que
apresentar por ano, média igualou
superícr a cem (100) pessoas.
Art. 79 Equípe.ram-se aos filhos dos
servidores os enteados, Os adotivos,
os tutelados e todos aqueles .quev poqualquer condição, vivam sob a guardá e sustento do servidor.
Art. 8'? Af. emprêsas que tenham a
seu serviço mães responsáveis
de
menores até sete (7) anos serão estimulades a organizar e manter, per
iniciativa própria ou em cooperação
com os poderes púuucos, instituçôes
de educação -pré-primária, isto é, escelas maternais
ou jardins-de-infáncía .

Art. 9'1 Tôda propriedade rural que
mantenha. a seu .serviço ou trabaIhando em seus limites mais de cinquente famílias de trabalhadores, de
qu-alquer natureza, é obrigada a possuir e manter em Iuncionemento escola primária, inteiramente gratuita,
para· os filhos dêstes, com tantas
classes quantos sejam os grupos de
quarenta crianças em idade escola}.
Paráarafo único. A matrícula da
população
em idade escolar
será
obrigatória, sem 'qualquer outra exigência, além da certidão de nascimento, para cuja ootencão o empregador proporcionará tôdas as Iacilí-,
dades aos responsáveis pelas crían<;>as.

Art-. 10 Os proprietários rurais, que
não puderem manter escola primário e cursos supletivos para as crianças, adolescentes' e adultos, residentes em suas glebas, deverão facúítarlhes a trequêncía às escolas e cursos 'mais próximos ou propiciar a tnstalaçâo e funcionamento de escolas
públicas em suas propriedades.
Art. 11. O direito à educação primária é irrenunciável e o ensino pri.
mário f} dever e obrigação do empregado com relação a si próprio e a seus
filhos.
Art. 12. Duas oumai't emprêses
podem aa-tículat-se entre si para Ü'
cumprimento desta Obrigação constitucional.
A,rt. 13. li: parte integrante e essencial do contrato de trabalho a
obrigação da instrução primária gratuita a ser prestada aos empregados
e seus filhos, pelas emprêses em que
trabalhem mais de cem 1IJO) pessoas.
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.árt, 14. Nenhuma emprêsa poderá
recusar admitir empregado por motivo de número de filhos ou por carência de instrução primária, s-alvo,
neste último caso, se o exercício do
emprêgo exigir esta Instrucão.
Art. 15. O Ministério do Trabalho
e Previdência Social, no âmbito de
sua competência e atribuições, fiscalizará a aplicação dêste mandamento
constitucional e
baixará a regulamentação especial necessária no prazode trinta (30) dias da publicação
dêste decreto.
Art. 16. Competem ao Ministério
da Educação e Cultura, no âmbito de
sua jurreãtcãc e atribuições, todos os
encargos e provídêncías que são da
alçada do executivo 'federal na aplicaçao dêste .mendamento constitucional.
Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Mumícípíos, poderão. medíemte acôrdc,
encarregar-se, mútua e reciprocamente, da aplicação dêste mandamento
eonstdtucicnal,
Art. 18. Exige-se a prova competente do cumprimento dêste mandamento constitucional para:
a) as transações com órgãos federaís de administração direta ou in'direta, entidades de 'economia. mista
e congêneres;
b)
a participação em concorrências
públicas ou coletas de preços;
c) o recebimento de favores, berleficios ou qualquer auxilio dos podêres
públicos;
§

lO? Os responsáveis por emprêsas

ficam impedidos de ausentar-se do
país e de ocupar cargos e funções públicas. sindicais e congêneres se não
apresentarem a prova competente de
que as emprêsas sob sua responsabilidade estão cumprindo esta obrigação constitucional ,
§ 2Ç) Para os efeitos das sanções federaís e dos atestados de prov-. que
elas exigem, haverá. em cada rrntôade da Federação, um representante
especial do Ministério da Educação e
Cultura.
Art. 19. As obrigações decorrentes
do ítem IH do artigo 16,8 da Constituição. no coso das emprêsas agr-ícoras. levarâo, também. em conta as
disposições da Lei li'} 4,214, de 2 de
março de 1963.
Art. 2.0. Ficam revogados expressamente OS decretos n" 5Q.423, de 8 de
abril de 1961. no 5&,556, de 8 de maio
de 19tH, nv 50.811, de 17 de junho
de 1961, n 9 230, de 27 de novembro
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de 1961, e ns 51,409 de 13 de fevereiro de 1962.
Ar-t. 21. :f:ste decreto entrará em
vigm- na data de sua publicação, revogadas quaisquer outra disposições
em contrário.
Brasília, em 20 de janeiro de 19'64;
143 9 da Independência e 769 da República.
J O.~/J

GoULART

Julio Furquini Sambaquy
Amaury Silva

DECRETO N° 53,454 _ DE 20
JANEIRO DE 1964

DE

Outorga à Centrais Elétricas do Rio
das Cf);ntu.s S. A. concessão para
distribuir energia elétrica no municipiode coaraa.

o Presidente da República usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo
87, inciso I, 'da Constituição, e nos
termos d03 artigos 139 ~ 19 e 150 do
Código de Águas (Decreto n« 24.643,
de 10 de julho de 1934), combinado
com Os arbígos 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
89 do Decreto-lei nv 3.763 de aõ ce
outubro de 1941, e 1° do Decreto-lei
nc 7.062, de 22 de novembro de 1944
decreta:
.
Art. 19 :Ê: outorgada à Centrais Elétricas do Rio das Contas S. A.
(CERC) concessão para distribuir
energia. elétrica no município de Coa>
rací, Estado da Bahia mediante construçào da linha de transmissão e do
sistema local de distribuição.
~ 19 A energia fornecida ao municipio será produzida, pela usina 11idroeletrtca de Funil.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as carac..
teí-ístdcas técnicas da mstalaçâo.
Art. 29 Caducará o presente titulo
índependenre de ato declaratório se
a concessionária não catisfazer as' seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas c Energia em crês
(3) vias, dentro do prazo de seis (6)
meses, a contar da publicação deste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos dos serviços a executar;
Il - Iniciar e concluir Os trabalhos
nos prazos que forem marcados pelo
Mini.:.lt:·o das Minas e Energia exe-
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cutando-ag de acôrdo COm Os projetos aprovados e com as modtf.cações
autorízadas ,

Parágrafo único. Os prazos reter-dos

neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 3° As tarifas do fornecimento
'de energia elétrica serão fixadas pelo
Ministério das Minas e Energia e tnenalmente revistas.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trfnta (3{)) anos.
Art. 5Q Finó,o o OTazO da concessáo, todos os bens .~ instaíaçôes jue
no momento existirem, em tuncào ex.,
clusiva e permanente cos serviços
concedidos, reverterão para o Estado
da Bahia.
Art. 69 A concessionária poor-rà requerer que a concessão se-a renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concesaionárra
deverá entrar tom o pecíuo a que se
retere êste artigo até seís (6) meses
antes de Iünda a vigência do crase
cc. concessão, entendeur'c -se se' não
c fizer, que. não pretenó..e a t-e-iovaçao .
Art. 71! 1!:ste "!Jecn;".) entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôes em ccntrárto .
Brasília, 20 de janeiro de 1961 143 0
da Independência e 76° da .Repúbhca
JoÃo GOULART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO Nv 53.455 _ DE 2:0
JANEIRO DE 1964

DE

Trunsiere da Prefeitura Municipal de
ltatnra para Centrais Elétricas de
Minas Gerais S. A. a concessno Var·a
distribuiçáo de energia elétrica.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 15'0 do Código
de Águas (Decreto nv 24.643, de 10
de julho de 1934), combinado com
os artigos SI! do Decreto-lei nv 3 cI6:~,
de 25 de outubro de 1941 e 10 do Decreto-lei nv 7.062 de 22 de novembro de. 1944;
.
Considerando que a medida foi
apreciada pelo Conselho Nacional de
Aguas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica transferida, pare a
Centrais Elétrica de Minas Gerais S, .

EXECUTIVO

A., a concessão para distribuir energia elétrica no município de Itabíra,
Estado de Minas Gerais, de que era
titular a prefítura Municipal de Ltabh-a por fôrça do Decreto nv 35.910,
de 27 de julho de 1954.
Art. 29. Os bens e ínstalaeões de
propriedade do município de .Itabíra,
utilizados. nos serviços de energi:1elétríca ficam desvinculados da conceasão ora transferida.
Parágrafo único, A Prefeitura Muníctpal de Itabira só poderá retirar
do serviço, os bens e Instalcçõcs desvinculados, à medvta qu., forem sendo
substituídos por nevas instalações oe
Centrais Elétrlcas de Minas Gerai-

s.

A.

Art. 39 Caducará o presente tdtutc
independente de ato declar-atório. Se 3Centrais Elétricas de Minas Gerais
S. A .• não satisfazer as seguintes condições:
.
I _ Apresentar à Dívísào de Águas
do Departamento Nacional da Producao Mineral, do Ministério das Minas
~ Energia dentro de cento e oitenta
(180) dias os estudos, projetes P. ;)Icamentos das obras a serem executadas, bem como O programa de suustatuícão progressiva das instalações exts,
tentes.
II _ Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem determinados pelo
Ministro das Minas e Energta .
Parágrafo único. Os prazoe a que
se refere êste artigo poderão- ser prorrogados pelo Ministro das Minas é
Energia.
Art. 4° O presente Decreto entr-a
em vigor na data de sua pubucacâo.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964, 143'?
da Independência e 769 da República.
JOÃo

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53. 456

~ DE

20

DE

JANEIRO DE 1964
~

ranctere 'te Rriae, il

Fuccía -7)(17"-

a Prefeitura Municipal de Simo-

nésía, Estado de 'Minas Gerais, a
concessão para produzir e distri-

(,uir energia elétrica no m'l â:';",1)i.)
de Simonésia,

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

ATOS

DO PODER

tígo 87,'" n» I, da Constituicão e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934);

Oonslderando que pela Resolução
nc 2.421, de 24 de outubro de 1961,
o Conselho Nacional de Águas e
2Y1úr'ç,;:a elétrica autorzou a. ~1__ ansferêncla de bens e instalações, decreta:
Art. 1o Fica transferida para a
Prefeitura Municipal de Símonésig a
ccneessão cara ~rod~",:ir '" dí.r-rtbun
energia elétrica no município de Simonésla, Estado de Minas Gerais; de
que é titular Rafael de Fuccio. por
fôrça do Decreto nv 38.507, de 31
de dezemoro de 1955.
Art. 29 caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária deixar de
assinar o' contrato disciplinar da
concessão dentro de trinta (30) dias,
contados da publicação do despacho
da aprovação da respectiva minuta
pelo Ministro as Minas e Energia.
Art. 3<" As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão estudadas e
revistas trienalmente pela Dívtsão de
Águas do Departamento Nectona l da
Producáo

Miner-ar

de

iVJmst/'r .o das

rvIinas e Energia, e tixadas pelo Ministro das Minas e Energta .
Art. 4Q f:ste decreto ent!'a em vIgor na data de SUa publícacão. revogadas as disposições em oontrário,
Br-asília, 20 de janeiro de 1964:
143:.> da Independência e '769 da República.
JOÃo GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECR.ETO N.9 53.457
JANEIRO DE 1964

DE

20

DE

Cnuorça à Prteeitura Municipal de
Simonésui concessão vara. o aprcoeitaanenio de energia tuârãutica

da. cacticeíra Santo Aniõníc, existente no rto São sm,lJ.o muaucnnc
de Simonésia, Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar~:i?'0

87,

q

I,

-e.

Oons tW.1içâo

~:;>"'dera.

EXECUTIVO

55

nos térmos de, a·r t . 15'1 do C6'tl;;'O -ie
Águas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
Art. 19 E" ,p.J:,lHga.d_ à Pre.cettur a
Municipal de Símonésía concessão
para o aproveitamento da energia hidráulica da cahoeira Santo Antônio,
existente no rio São Simão muntcípio de Símonésia. Estado de Minas
Gerais, respeitados os direitos de
terceiros.
§ 1Q Em portaria do Ministro das
Mínas .e Energia, no ato da aprovação dos projetos, serão determinadas
a altura da queda a aproveitar, a
descarga da derivação t' a potência.
27 O a-irovenemena Q.estl~IJ.-.i~--t
produção, transmissão e dístríbulção
de energia elétrica para serviço público, de utilidade pública e para comercio de energia no município de
Simonésia, Estado de Minas Gerais.
Art. 29 caducará o presente título. independentemente de ato declaratório, se a concessionária
não
satisfizer as seguintes condições:
I - Submeter a aprovação do Mirustro das Minas e Energia. em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publica-ção
deste Decreto, Os estudos, projetos e
orçamentos
relativos à exploração
índusta'íal do aproveitamento.
II - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publicação do despacho de aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
UI - Iniciar e concluir as 0'J1'as
nos prazos que forem marcados pelo
Muüsbro das Minas e Energia, executando-as de acordo com os projetos aprovados e com as modificações Que forem autorizadas.
. Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mínas e Energia.
Art. 3<:> As tarifas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trtanalmente pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Prcducão Mineral, com aprovação
do Ministério das Minas e energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (3D) anos.
Art. 5(lFindo o prazo da conces.no todos os beV~' , ;',stahtçóf-'.:; o.re,
:-u momen .o,
existu "m em f'unçao
xclusívu e permacent dos .ervíços
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concedidos, reverterão na forma da
lei ao Poder Concedente.
Art. 69 A concessionária
poderá
requerer que a concessão seja reno-s da-, medíarr> ae cone tçôes "lle víerem a ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com apedido, a que
se refere êste artigo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se. se
não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 1tste decreto entra em vigor na da ta de sua publicação, re
vogades as disposições em' con.r-u-ío ,
Brasília, 20 de janeiro de 1964,
R

1 '3' da Lidependêncía e 769 da Re-

pública.
JOÃo

GOULART.

ExECUTIVO

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, unia vez se verifique a existência na jazida, Como
associado de qualquer das substânci-as a que se refere ó art. 29_do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de dois mil duzentos e noventa cru;-:\'L'(s

(Cr$ ;L2BO,O(I)

e será

Brasília, 20 de janeiro

Antonio de oliveira Brito.

áhdo

por dois (2) anos a contar da data
da transcrição no livro 'próprio de
Reglstró das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as drsposícõês
ec- ccntrar!o.
de

1964;

1439 da Independência e 769 da Re-

pública.
DECRETO NQ 53.458

DE

20

DE

JANEIRO DE 19-64

Autoriza o cutaaao brasileiro Martin
Francisco Braz N etc e pesquisar
conchas calCárias no município de
1kTaricá, ,"":stadc do RUi de Janeiro

o

Presidente da República, usando
da atribuição qUe lhe confere o artigo 87, nc I, da COnstituição Federal, e tendo em vista o que dispõe
o Decreto-lei nv 1,985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), de-o
ereta:
Art. 1<:> Fica autorizado o cidadão
brasileiro Martdn Francisco Braz
Neto a pesquisar conchas _calcárias
em terrenos de domínio da União na
Lagoa de Maricá, distrito de Mancá
e Inoã, município de Maricá, Estado
do Rio de Janeiro, numa área de duzentos e vinte e nove hectare's (229
. . _'.~
deunnàaua prn t:-i,,'.-'ong'Jllo
mistdlíneo, que tem 'um vértice na
Foz do Córrego São João de onde
parte um segmento retilíneo com o
rumo
verdadeiro de' vinte e cinco
graus sudeste (25 SE) e o comprimento de três mil quatrocentos
e
quinze metros (3.415 rm , para alcançar a margem Sul (8) da Lagôa
e com. a direção noroeste (NW) é
atingido o ponto de partida, ficando
assim fechado o polígono.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

aoro

GOULART.

AntoíUo dt: Ollveirl) era»,

DECRETO

N9' 53.459 DE
J A..""EIRO DE 1964

20

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Francisco de Paula cavalcanti de Alu'uquel a'te Lacerda a pesqUisar .;aUiim no nun~ci.pto de Ma4;nz 'le camaraçibe- Ri> tado de A~agoaJ

O Presidente da República, usando
da atribuícâo qUe lhe confere o artígo 87, nv 1, da Constituição e nos
térmos do Decreto-lei ns 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. Iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco de Paula Cavarcantí de Albuquerque Lacerda a pesquisar caulím em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Engenho Embírtba. distrito e municípío de Matriz de Camaragroe, Estado de Alagoas, numa área de quatrocentos e sessenta e cinco hectares
e sessenta e quatro ares 1465.64 haj ,
delimitada por um polígono irregular.
~'d
tem .m vernc e a -mn novecentos e quarenta metros (1940 m) , no
rumo magnético de setenta e cinco
graus quarenta minutos nordeste
t 75° 40' NE), da extedmidade nordeste (NE) da Casa Grande do Engenho Embíríba e os lados a partir

ATOS

dêsse vértice, os seguintes oompnímentes e rumos magnetdcos: três mil
seiscentos metros (3.600 In), oitenta
e oito graus dez minutos noroeste
(88'? 10' NW); setecentos e cinqüenta
metros (750 rm, sessenta e oito graus
v.nte min atos suooevtc (68Q 20 SW),
mil cento e oitenta metros (1.180 m) ,
trinta e seis graus·trinta minutos sudeste (36Q 30' SE); seiscentos e oitenta metros l6BO m) , trinta . sete
graus vinte minutos nordeste ('37Q 20'
NE); três mil duzentos e cinqüenta
metros (3; 250 mj , sessenta e nove
graus cinqüenta minutos sudeste (69Q
50'
SE) ; mil setecentos metros
(1.700 m) , um grau quarenta minutos noroeste CIQ 40' NW)
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que 'será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa
de quatro mil seiscentos e sessenta
cruzeiros rors 4,660,00) e será válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964;
143° da Independência e 769 da República,

.rcxo
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GOULART,

Antonio a" ouoesv.: Brito

19 da Lei Delegada nv 5, de 26 de
setembro de 1962, decreta:
Art, 1'? E' fixado o dia 30 de janeiro de 1964 para extinção da comissão Federal de Abastecimento e
Preços (COFAP) e seus órgãos auxiliares (COAPs e COMAPs). ficando
desde então definitivamente encerradas suas atríbuíções e atividades.
§19 O Superintendente da SUNAB
constatuírá a Comissão de Líquídaçào
da COFAP, à .qual fica atribuído o
encargo de proceder ao inventário
do acervo e ao relacionamento da
documentação do órgão extinto, assim como à entrega dos mesmos, mediante têrmc próprio, àquela Auta'
quía, segundo dispõe O ertdgo 19 da
Lei Delegada nc 5, de 26 de sctem
bro de 1962.
§ 20 Dentre os membros da Comissão o Superintendente da 'SUNAB
designará o seu Presidente,
§ 3? O Presidente da Comissão poderá designar servidores postos à disposição, na forma do § seguinte, iSO-:Jado, ou em subcomissões. para
exécuçâo daquele encargo, em relação aos órgãos auxiliares da COFAP
§ 4° O Superintendente da SUNAB
colocará à disposição da Comissão de
Líquídação da COFAP servidores, re.
CUr30s financeiros e materiais de que
necessitar para.o desempenho de seu
encargo, bem como lhe marcará prazo para a conclusão dos trabalhos e
apresentação de relatório final.
Art. 2° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições em
contrário.
Brasília. 21 de janeiro de 1964, 1439
da Independência e 769 de Repú
blica.
JOÃo

DEORETO N9 53ABO - DE 21
JANEIRO DE 1964

GOULAR'll

DE

Fixa data para, extinção da Comissão
Federal de Abastecimento e Preços
(COFAP) e dá outras providências,

o Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o art!so 87, nv I da Constituição e tendo
em vista o disposto nos artigos 17 e

DECRETO N? 53.461
JANEIRO DE

DE

21

DE

1964

Aprova o Plano de Ccmstrucôes Navais paTa o Biênio 1964-1965 e ado

ta outras prcnrâéncías.

o Presidente da República, usando
das. atribuições que lhe confere o ar-

ATOS
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tigo 37, inciso I, da Constituição F'e
derat c,
Considerando que o processo de de
senvolvimento do país impõe a modernização e ampliação do transporte
marítimo, como meio mais adequado
11 circulação da produção nacional:
Considerando ser inadiável dispor
o País, para expansão de seu comê,

cio exterior, de capacidade de trans
porte marttímo. .em navios de Bandeira Nacional, compatível com as
exigências
çl1o;

de importação e exporta

Considerando que a indústria bra
slleíra de construção naval, se dado
pleno aproveitamento à sua capacidade de produção, poderá atender aOs

reclamos da expansão e moderniza
çâo de nossa frota mercante; decreta:
19 Fica aprovado o Plano de 'Jons~
truçoes Navais, índíspensávej

o uc-

senvolvimente, econômico e social do
País, para o Biênio de 1964_65; constituindo programa de encomenda de
navios aos Estaleiros Nacíonats num
total de 533. 5QO toneladas de pêso
morto.
2 0 O Plano de Construções Navais
de QUe tmta o presente decreto será
executado com os recursos do, Fundo
de Marinha Mercante e das rtotacõev
constante, d03 orçamentos de 1964 e
1965, bem como dos recursos próprios
do investimento das sociedades .V3
economia mista qus disponham' 0:1
venham a dispor de frota própria
de transporte marítimo.
3(1 As. sociedades de eeonomía mre.,
ta de que trata o artigo anterior ete
tuarão suas encomendas de navios de
ncôrd-, CGm programa de execuçáo or.,
gantaado pelo Mímstéí-ío da Viaçãüe
Obra.,,;; Públicas.
4" O Plano de Construções Nevaís
será neriódícamente revisto pela C'0~
D1~ss?.à de Marinha Mercante, que
prepará ao M níetérto .da Viação e
Obras Públicas sua elteraçãc e neceesárvas suclementacôes de recursos.
5" Q:ste decrete entrará em. vigor
na data de sua publtcaçào, revogadas
as drsposíçôes em contrário.

Brasília, em 21 de janeiro de 1964;
142<) da Independência e 76° da Re

púbnca...

JOÃo

GOULART

Exped'ito Machado

DECRETO N° 53.462 -

DE

21

DE

JANEIRO DE 19(14

Concede à Acosta Irmãos LUla. autorização para funcionar como em-

nrésa de mineração,

O presidente d'3,',República, usando
da atrfbuícão que lhe confere o artígc 87, nv i, da co~tituição e nos têrmos 40 jjeoreto-Ieí no 1.985, .ec ea de
janeiro de 1940 (Código de Mínas) ,
decreta:
Artfgc único. :É concedida à Acosta
irmãos Ltda . constituída por contrato arquivado sob nv 80.616 e alteracão sob nv 93 . 236 na Junta Comercial
do Esta.do do Rio Grande do Sul, com
sede na cidade de Sant'Ana do Livramento - na faixa de fronteira - autorização para tunoíonar como emprêse de mineração, ficando obrigada
a cumprir integralmente as Ieís e regulamentoscem vigor ou que venham
a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Bra.<;ilia 21 de janeiro de 1964; 143,.!t
ela Independência e 76" da República,
JoÃo OOULART
Antonio de Oliveira Brito

DE;CRETO N" 53.463
JANEIRO D3

DE

21

DE

19E4

Divisão Juriâica do
Transícrma
a
D.N. E. F. em procurtulcria: Jn-:
dicial' (? J.) e dá cutras -prooiâén-:

cícs .

o

Presidente da República, usando

da atrfbuicão que lhe confere o artigo
87, item I, da Constituição,
atendendo ao díspos to ::18 Lei ne
2.12:3. de I" de dezembro de 1933 e
no jjecreto n.s 5-2 .9'Ü'1, de 21 de novembro de lG'S3, decreta:
Art. Lo :É transformada, sem 8J"j.
menta de despesa, em Procuradoria
Judicial (P. J.'), a atual Divisão Jurídica do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro.
§ 1" Os atuais cargos em comtssâo
de Diretor e Assistente de Diretor da
Divisão Jurídica são tr ansformcdos,
respectivamente, COm os mesmos vencimentos, nos de Procurador-Geral e
Subprocurador-Geral. a serem preenchidos por Procuradores ou Assis,
tentes Jurídicos do Quadro de Pésr oaf da autarquia,

ATOS
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§ 29 São mantidos na Procuraoorta
.judícial (P. J.), com as mesmas gra
ttrtcações que lhes são atribuídas, as
Seções do Contencioso e .Jutfdíca .
Art. 29.
O número de. ocupantes
dos cargos de procurador de 3~ Categoria, de que n-ate o Anexo U,
letra a, do Decreto n.c 52. 9Ul, de 21
de novembro de 1963, fica retirtoade
para cinco (5), lendo-se em seguida
aos nomes constantes do Anexo IV, letra, c, o de Donatc Angelo Leal.
Art. 39. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadag as disposições em centrá1'10.

Brarília. em 2-1 de janeiro de 19-84:
da Re-

1439 da Independência e 76
púbhca.
JOÃo

GOULART

Expedito Machado

DECRÊTO N.o 53.4064

DE

21

DE

JANEIRO DE 1954

Regulamenta a Lei n.9 4.119, de 27 de
agôsto de 1962, que ãispõe sõbre a
profissão de psicól::Jgo.

o Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere
o
art. 87, item I da Constituição, de-

ereta:
TÍTULO I

Do Exercício Profissional

Art. 15' E' livre em todo o território nacional o exercido da proüssão de psicólogo, obt ervadas as exigências previstas na Iegtsbação em vigor e no presente Decreto.
parágrafo úníco . A destgnaçio pronssíonaj de psicólogo é privativa dos
habilitados na forma. da Iegtslaçâo vigente.
Art. 2.9 Poderão exercer a proütsâo
de psicólogo:
1) Os possuidores de diploma de
psicóiogc expedido no Brasil por r-aculdade de Filosofia oficial ou 1'8conhecida nos têrmos da Lei núme1'0 4.119, de 27 de agôsto de ,1962.
2) Os díu.omados em Psicologia P'-JJ.jjntversfdade ou Faculdade estrangei.,
ras reconhecidas pelas leis do país
de origem; cujos diplomas tenham
sido revalidados de conformidade com
a Iegdslaçâo em vígor,
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3) Os atuais portadores de diploma ou certífécado de especialista em
Psicologia Educacional,
Ps.cologta,
Psicologia: Aplicada ao Trabalho expedidos por estabelecimento de ensino superior oficial ou reconhecido,
com base nas Portarias Ministeriais
n- 328, de 13.5.1946, enÇl 274, de
11-7-196.1, após estudos em cursoregulares de formação de uslcólogcs,
com duração mínima de -pratro anos,
ou estudos regulares em cursos de
pÓ3- graduação. com duração mímma de dois anos.
4) Os atuais possuidores do títuIo de Doutor em Psíclogta e de Doutor em Psicologia Educacional, bem
como aquêles portadores do título
de Doutor em r'nosona. em Educac.ic
o 1 em Pedagogia que tenham defericede tese sôbre assunto concernente
à Psicologia.
•
L~) Os funcionários públicos ,e1'('<vos que, em data anterior ao dia ~
('R setembro de 19'62,
tenham' sido
provtdcs em cargos ou funçõse pubhca.s, sob as denommaçóes de Pstcólcgo, Psícologísta ou Psícctécnico .
6) Os militarer que, em data anteri-or ao dia. 5.9.1962, tenham 1)0t.do díplomas conferidos pelo Ourso
cr-iado pela Portaria n.? 17'1, de 25
de outubro de 1949, do Minístérto da
Guerra.
7) As pessoas qUB, até o dia j. de
setembro de 1962, já t.0nhamexer~
cido por mais de cinco anos, a tívidades profk síonaís de psicologia aplicada.
Art. 3.9 Oond'ção Indispensável pera o exercício legal da profíssâo de
Psicólogo é a obtenção prévia
do
registro profissional de Psicólogo na
Diretoria do Ensino Superior do IVIInístérío da Educação e Cultura.
Parágrafo único. Os portadores ",'e
diplomas, expedidos por esta..belecímentes de ensino supe-ror, deverão
providenciar o devido registro do seu
diploma no Ministétío da Educação
e Cultura.
:Art. 49 Sã,D funções do psicólogo:
1) . utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de:
a)
b)

dtagnóstdco psícológtco:

orientação e seleção profissional;
c) orientaç Io psicopedagógfca;
d) solução de problemas de ajustamento.
2) Dirigir serviços de prícologia
em órgãos e estabelecimentos públícos, autárquicos, oaraestatets, de
economia mista e partáculares ,
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3) Ensinar as cadeiras ou díscípli-

nas de psicologia. nos vários níveis
de ensino, observada.'; as demais exigências da Iegíslaçâo em vigor.

4) Supervisionar profissionais e
alunos em vtracalhos teóricos e práticos de psícolog..L-"i..

5) Assessorar, técnícamente, órgãos
e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestateis, de economia mista e partdculares
6)

Realizar per-tetas e emitir pa-

receres sóore a matéria de psicologia.
TÍTU:r.,O II

o« Formação
AJ:t. 5.9 A formação em Psicologia

ter-se-á nas Faculdades de Filosofia
[na 1J;:>rma da lf.\gislação vigente e
dêste Regulamento.
Art. 6.9 As Faculdades de Filoso-

fia poderão instituir cursos de Graducçâo de Bacharelado e Licenciado
em Psicologia e de Psicólogo.
Parágrafo único. As disciplinas lecionadas em ou tros Cursos da Faculdade ou da Uníversíddae e que sejam as mesmas do currículo dos
Cursos de Bacharelado e Licenciado
em Psicologia e de Psicólogo poderão
ser ministradas em comum.
Art. 7.Q A autorização para o funcionamento e o reconhecimento legal dos Cursos de Psicologia procesrar-se-á em consonância COllI 0S-preceítos gerais da Lei n.c 4.024, de' 20
de dezembro de 1961, e as determinações por ela não revogadas do Decreto-lei n.c 421, de 11.5.193'8, e do
Decreto-lei n.c 2.076.
de 8.3.1940,
completados pelas seguintes exígênc~ expressas
na lei n.v 4.119, de
27.8.19'62:
a) As Faculdades de Filosofia que
solicitarem a autorização para o funcionarnentode um dos Cursos de
Psicologia deverão fornecer provas de
sua capacidade didática, apresentando um corpo docente devidamente habilitado em tôdas as díscíplínas
de cada um dos Cursos, cuja instalação fôr pleiteada por elas;
b) As Faculdades, ao requererem
autorização para o funcionamento do
Curso de psicólogo, deverão possuir
serviços clínicos e serviços de apllceçâo à
Educação e ao Trabalho,
abertos ao público, gratuitos .ou remunerados, de acôrdo com o tipo de
pretendam oferecer
formação que
nesse nível de Curso.

Parágrafo. único. Nas Universidades.
em que exastam serviços idôneos e
equivalentes aos previstos na letra Q
a. Faculdade de Filosofia p o d e r á
cumprir a exigência prevista no cí-.
tado item pela apresentação de um
convênio que lhe permita a utilizacão eficiente dêsses serviços.
~ Art. 8. Q As Faculdades de Filosofia que mantinham Cursos de G1'-a.dueção em Psicologia
na data da
publicação da Lei n.o 4.119, de 27
de agôsto de 19"62, terão o prazo de
noventa dias, a partir da publicaçãodêste . Decreto, para requerer ao Govêrno _ Federal o respectivo- reconhecimento.
§ }.Q OS cursos de Graduação não
enquadrados _nas especificações dêste·
artigo deverão
requerer dentro de
noventa dias, a partir da data do,
publicação oeste Decreto, seu reconhecimento.
§ 25' OScurfOg que não tiverem
seus pedidos de reconhecimento en-.
caminhados dentro dêsse prazo estarão automàticamente proibidos de
funcionar, estendendo-se esta proibi
cão àqueles a que for negado :'I reconhecimento.
Art. 9.Q OS CUrfO.3 de pós-graduacão em Psicologia e em Pslcologta
Educacional, regulamentados pelas
Portarias Ministeria..3 r..c 328, de 13"
de maio de H?"46, e n.v 27'4, <te 11 de
julho de 1961, não poderão adnuttr
matrículas iniciais a partir de 1967.
Parágrafo único. As mesmas .~TS_
pDfições deverão-ser obedecídes pejos-Cursos- de Especialização ou pós-graduação em Psicologia que não Se; enquadrem neste artigo.
Art. 10. Os Cursos de Bacharelado, Licenciado e Psicólogo deverão
Obedecer ao currículo mínimo e duraçã-O fixados de acôrdo com 8., Lei
n.v 4.ü24, de 20~12 .19·61, peloregreglc
Conselho Federal de Educação.
TÍTULO

m

Da Vida Escolar

Art. 11. O candidato à matrícula
no Curso de Bacharelado deverá satisfazer tôdas as condições exigidas
para a matrícula em qualquer um dos
Cursos da Faculdade de Filosofia.
Art. 12. Os atuais alunos dos OU1'sos mencionados no artigo 8 Q e em
seu § te poderão prosseguir o Curso
passando a obedecer às adaptações.
que êste tenha sofrido com o recc-
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nhecimento, desde que suas matrículas tenham sido regularmente processadas.
Art. 13. Os alunos matriculados
no Cursos de que trata o artigo 9°
e seu Parágrafo único poderão prosseguir o Curso obedecendo ao currículo orígínal até o prazo previsto 'neste Regulamento.
Art. 14. Os alunos que tiverem
cursado em nível superior. no Bra.sfl OU no estrangeiro disciplinas constantes do currículo dos Cursos de
Psicologia, poderão ser dispensados
dess-as disciplinas, desde que obtenham
parecer .favorável dos órgãos técnicos
da Faculdade aprovado pelo oonselho Universitário no caso de universidades, e pela "Diretoria do Ensino
.Supertor do Ministério da Educação
e Cultura. no caso de estabelecimentos isolados.
\
parágrafo único. A dispensa de dís.,
cíplínas será. no máximo, de '" (seis)
no Curso de Bacharelado, de, Lo (duas)
no de Licenciado e de 5 (cinco) no
de Psicólogo.
Art. 15. De acôrdo com a amplitude das dispensas referidas no artigo anterior, os Cursos de" Bacharelado e de Psicólogo poderão ser
abreviados, respeitada a "duração mínima de dois anos em cada Curso.
TÍTULQ IV

Dos Diplomas

Art.\ 16. Ao aluno que concluir o
Curso de Bacharelado será conferido
o diploma de Bacharel em Psicologia.
Art. 17. Ao aluno que concluir o
Curso de Licenciado será conferido o
diploma de Licenciado em Psicolologfa..

Art. 18. Ao aluno que concluir o
-Ourso de. psicólogo será conferido o
-diploma de Psicólogo,
Art. 19. Os portadores de diplomas
expedidos por Universidades. ou' Faculdades, estrangetrasvque não sejam
equivalentes aos nacionais, poderão
completar sua formação em estabelectmentos oficiais eu reconhecidos.
TÍTULO

v

Das Disposições Gerais e Transitórias

Art. 20, As Diretorias do Pessoal
dos Ministérios, das Al1ta.1'qU1.aS e de
quaisquer outros órgãos da admínís-
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tração federal, estadual ou municipal apostibarão os títulos de nomeacão dos servidores que tenham sido
providos, em data anterior ao dia ;$
de setembro de 1962, em cargos cu
funções sob a denominação de Psicólogo,< Psicologísta qu Psicotécníco,
garantindo-lhes o exercício dos 001'gcs <:: das funções respectivas, assim
como as vantagens daí decorrentes.
Art. 21. Os porbadores do titulo
de Doutor, obtido em Faculdade de
Filosofia e que tenham defendido
tese sóbre tema específico de PsíccIogia., ao requererem o registro profissional de psicólogo, deverão instruir a petição com os seguintes documentos:
a) Carteira de identidade;
b) Prova de quitação com o serviço
militar;
c) 'Título Eleitoral;
Ci) Diploma de Doutor devidamente registrado na Diretoria do Ensino
Superior do M, E. C.
e) Um exemplar da tese de doutoramento.
parágrafo único. Os títulos de
Doutor. obtidos mediante concurso de
cátedra ou de livre decência serão
válidos para o mesmo fim, desde que
acompanhados dos documentos exigidos neste artigo e de uma declaração
da Faculdade de que a cadeira a que
se refere o concurso foi a de Psíoologiaou a de Psicologia Educacionar.
Art. 22. A Diretoria do Ensino Superior do Minístérfo da Educação e
Cultura encaminhará os requerímentos:e sua respectiva documentação à
Comissão de que trata o artigo 23 d'.'t
Lei nv 4.119, a fim de que a mesma
emita parecer justificado.
§ 19 O parecer de que trata êste
artigo deverá· ser homologado pelo
Diretor do Ensino Superior;
§ 29 Homologado o parecer, no caso
de ser o mesmo pela concessão do
registro, providenciará a Diretoria do
Ensino Superior o efetivo registro
profissional de- psicólogo do requerente. a fim de que produza seus
efeitos legais.
Art. 23. Os casos omissos neste
Decreto serão resclvídos pela Direto-
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ria do Ensino Superior do Ministério
da Educação e Cultura.

Art. 24. Este Decreto entrará em
vigor na data, de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasilla (DF), em 21 de janeiro de
lS64, 143° da Independência e 769 da
República.
JoÃo GOULART

úlio Furquim Sambaquy

DECRETO N9 53.4€5 -

DE

21

DE

JANEIRO DE 1964

Institui o Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educacãoe Cultura e dá outras provi-

dências.
o Presidente da República, 110 uso
das atribuições constantes do artigo
87, inciso I, da Ccnstdtuíção Federal, e,
Considerando a necessidade de um

esfôrço naefonet concentrado para a
eliminação do analfebetcsmo;
Considerando que os esforços até

agora realizados não têm correspondído à necessidade de

alfabetização
em massa da população nacional:
Considerando que urge conclamar e
unir tôdas as cla~es do povo brasileiro no sentido de levar o alfabeto
àquelas camadas mais desfavorecidas
que amua o desconhecem;
Considerando que o Ministério da.
Educação e Cultura vem provando.
atravé-s da Comissão de Culture Popular, com vantagem o Sistema. Paulo Freire para alfabetização em tempo rápido, decreta:
Art. 1Çl Fica instituído o pograma Nacional de Altabetlzação, mediante o uso do sistema Paulo Preire,
através do Ministério da Educação
e cultura.
Art. 29 Para execução do Progxama Nacional de Alfabetização, nos
têrmos do artigo anterior, o Minisr,ro
da Educação e Cultura aonstituirá
uma Comissão E-special e tomará tôdas as providências necessárias.
Art. 39 O Ministério de E:ducação
e Cultura escolherá duas áreas no
Terr-itório Nacional para início da operação do Programa de que trata o
presente Decreto.
Art. 49 A Comissão do Programa
Nacional de Alfabetização convocará
e utilizará a cooperação e os serviços
de: agremiações estudantis e orons..

síonais, essoctacões esportivas, sociedades de bairro e municipalístas, entidades religtoses, crgarrízacôes governamentaí.s, civis e militares, associações patronais, emprêsas privadas, órgãos de difusão, o magistério e todos
os setores mobilizáveis.
Art. 5Çl São considerados relevantes os serviços prestados à campanha
de alfabetização em massa realizada
pelo Programa Nacional de Alfabetização .
Art. 69 A execução e desenvolvimento do Programa Nacional de Aítabetízação ficarão a cargo da Comissão Especial de que trate. 0 Artigo 29.
parágrafo único. O Ministro da
Educação e Cultura expedirá, em
tempo oportuno, portarias contendo o
regulamento e instruções para fun ,
cionamento da Comissão. bem como
para desenvolvimento do Programa.
Art ..79 Revogam-se as dlsoosícôés
em contrário.
.
.
Brasília, em 21 de janeiro -ds 1964;
da Independência e '/6(' da Re-

1~~{('

pública.
JOÃo GOULART

Júlio Furquim: Sambaquy
DECRETO NQ 53.466 JANEIRO DE 19'64

DE

22

DE

Altera dispositivos do Regulamento
de Promoções da Marinha, apr.o?Jado pelo Decreto nO 42.808, de 13 de
dezembro de 19f17.

O presidente da República, usando

"'1'-

d::> atribuições que lhe confere o
ttgo 8'l, item I, da Constituíçâo Fe-

deral, decreta:
Art ~ 19 Fica alterado o Regulament-o de Promoções para Oficiais da
Marinha, aprovado pelo Decreto número 42.808, de 13 de dezembro de
1957, para o fim de modificar a ce.;
dação do parágrafo 29 do artigo 18,
dada pelo Decreto n? 46.354. de 6
de julho de 1959, como se segue:
Art. 18
.
§ 2Çl Será computado como tempo
de embarque, para todos os areítos
o período em que o Oficial servir nas
seguintes comissões: Gabinete Militar d~ Presidência da Repúbbea, Secretaría Geral do Conselho de Se-
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gurança Nacional, Gabinete do Ministro da Marinha Est'Jdo-Mailr das
Fôrças Armadas, Núcleos de COYl1ô.:ndo de cone de Defesa, \i;.:,:.tW')-Maior
da Armada, Escola de Guerra Naval,
Centro de Adestramento "Almirante
'!\'Yarques ele Leão". Centl'O de Informações da Martnha c Ilhas ')ceânicas (Trindade e Pernando de Noronha) .
Art. 2r:J :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de SU8. putdícacáo revogadas os disposições em coutrárlo .
Brasília, D. F'., em 22 de janeiro de
19.G4; 143 0 da Independência e 76° da.
República.
JOÃo GOVLART

Sylvio Borges de Souza

DECRETO N9 53.467

ilE

Motta

7.2 uz

JANEIRO DE 1964

Art. 2° Ficá estabelecido o prazo
improrrogável de seís (6) meses, a
partir da publicaçâo dêste decreto, para que recorram a quem de direito os
que até a presente data não roram
agraciados com a medalha a que ta-

zero jus.

Parágrafo úníco

A

Diretoria.

do

Pessoal da Marinha enviará ao Conselho do Mérito de Guerra, dentro de
trinta (30) dias, a contar da publicação dêste decreto, a relação do pessoal
müftar, da ativa. da reserva ou reformados que por ventura não foi
agreclado.
Art. 39 Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasília, D.P., em 22 de janeiro de
1964; t43 G da Independência e '7'3° da.
República .
JoÃo GOULART

Sylvio Borçes de SC'1lza Motta

Altera o artigo 49 do Regulamento
aprovado pe;o Decreto nv 16.368, ae

16 de açôsto

de 1944,

e dá outras

providências.

DECRETO N'? 530463,
J

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, inciso I, da Constituíçâo decreta:
Art. 19 Passa a ter a seguinte redação o artigo 49 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 16.368, de
lO de agôsto de 1944:
AI't. 49
a)

..•.....•.•.

b)

.

c)

~ .....••. ,

dI)

..••-•.....•.•••

e)

... , .••.•••••••

.

19 As propostas para a aludida
concessão ao pessoal militar da MaTinha de Guerra do Brasil, feitas em
modêlo próprio, serão endereçadas ao
Presidente do Conselho do Mérito. de
Guerra, devidamente justificadas, por
quem de direito;
§ 2'? O pessoal das Martnhaa Mercantes, Nacional Ou Aliadas; deverá
endereçar requerimento com certidões expedidas pelas repartições competentes ao Presidente dO· Conselho
do Mérito de Guerra, por intermédio da Diretoria de Portos e Costas.
§

ANErRO

DE

DE

22

DE

1964

Dispensa, a'té 31 de dezembro de 19S4,
exigências constantes do Reçulamenta de Promoções para Oficiais
da Marinha.

o Presidente da Repúbl.ca, usando
da. a tribulçâo que lhe confere o artigo 87, da Constituição, decreta:
Art. 1" Fica dispensada temporã..
níamente, até 31 de dezembro. de 195<±,
a cláusula relativa ao embarque.
constante dos arts. &1, 52, "53, 54, 5'5,
75, 77, 83 e 98 do Regulamento de
Promoções para Oficia-s .da Martnha,
aprovado' pelo Decreto nv 4.2.808, de
13 de dezembro de H'57.Art. 2" Fica suspenso, até ulterior
del.bereção. o disposto no' art. 17 do
mesmo Regulamento
Art. 3° ftste decreto entrará em vigor na data de sua publícaçüo, revogadas as disposições em contrario;
Br.a'Hia, D.F., em 22 de janeiro de
1904; 143 da Independência e 769 da
República.
Q

aogo GOULART
S?flVio Borges de Souza Motta
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DE 22 DE

DE 1964

Alteração do Regulamento para a Secretaria-Geral da Marinha.

o Presidente da República usando
da atribuíçâo 'que lhe confere o Artigo 37, inciso I, da Constituição Fede-al, decreta:
Art. 1° Os artigcs 29, 3 13 e 14 e
as alíneas c) e e) do artigo 17 do
Regulamento r-ara a secretaria-Geral
da Marinha, apr .vado pelo Decreto
n- 32.273, de 18 de fevereiro de 19,33.
passam a ter a seguinte redação:
Q

,

"Art. 20 A SGM competirá:
a direção e a fiscalização da
logística de produção;
b) a elabor.içâ-, da proposta 01'_
ca.nentárta da ME;
c) a distribuição de créditos;
d) a fiscalização de despesas '8
recebimentos;
e)
a autorização de pagamentosj) a obtenção e adnúmsja-açãodo pessoal civil;
. g) o planejamento e o contrôle
admünstratrw, dos órgãos la
a)

MB'

h) a consolidação de leis; decretos .e regulamentos; o estudo f:'
pareceres sôbrc anteprojetos de
novesi) ã aprovação de projetos de
contratos:
j) o contcõle dos trabalhos rte
comissões especíara quando de-

signado. pelo Ministro da Marinha'
1)' a superintendência do Servtco de Documentacâo Geral f a
Marinha, do Serviço' de Administração e. I'ombamento dos Proprlos Nacionais e do éerviço de
Alienação de Bens do Mírustér:o
da Marinha; e
7.'"1) -.l. contabilidade e a tesouraria do P'undo Naval.

Departamen to Jurídico.
Parágrafo único. A subsecretaria
será constituída pelo- Subsecretário
assessorado
seu Gabinete.

.

.

Art. 13. Ao Departamento de Logística de Produção compete o estudo
e o estabelecimento de normas para:
a)
planejamento da logfstlca de
produção;
b) padrohíaação, especificação, Ciltalogaçâo, verifícaçâc de custo, prod uçâo . e aquisição de m~ teríal ;
~
c) inspeção do matertal (produção
e aquisição);
d) estabelecimento de prioridade e
distribuição de recursos para produçã o e aquisição de materiais; em con,
sonância com as prioridades decorrentes da determinação de necessidades da ME.
e)
estatísticas de Interêsse da 10gfstíca de produção.
Ar·L 14. Ao Departamento Jurtdicc
compete:
a) manter as coletâneas de Ieis, decretos, regulamentos; pareceres e outras disposições legais, sôbre todos os'
t.ssuntos de Interesse da ME, estudando e sugerindo sua consolídcçâo
em novos textos atualizados;
b) elaboração e .estudo de anteprojetos de leis, decretos, regulamentos
e outros cüsposiüvos legais;
c) estudo dos assuntos que dependam de interpretação jurídica e emíssão de pareceres, por determjnaçao
do Secretário-Geral, c cuja atribuição não seja da competência da CO:1_
sultorla Jurídica da Marinha.
Art. 17.

.

..............•..................

b)

..........•.•...•.••....•.••.•..

c) dois Chefes de Departamentos
(de Administração e de Logística, de
Produção), Capitães-de-Mar-e-Guerra, da ativa, do Corpo da Armada;
d)
e}

.•.......••.•...•••..•..••....•..

um Chefe do Departamento Jurídico, assistente jurídico do Ministério da Marinha
f)

Art. 39 Além do Secretário-Geral
da Marinha (SG) e seu Gabinete. 1'\
SGM disporá dE; uma Subsecretaria
e dos quatro seguintes Departamentos:
Departamento de Administração
Departamento de Finanças
Departamento de Logfstdca de Produção

.

a)

••••••.•.•........•......••••••••

. '~t:' 2; '~t~ ·D~~~·~t~· ~~ú~~ã' ~~. ~i~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárro ,
Brasília, D.F., em 22 de janeiro de
1964: 1439 da Independência e 76° da
República.
JOÃo GOULART
Sylvio Borges de Souza Motta
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DECRETO N(( 53. 47{) -. DE 22
JANEIRO DE 1964

DE

Dispõe sõbre a suplementação de ,Jen

cimentos de protessõree
estaduais e municipais.

prsmóríos

o Presidente da República: usando
da atrfbuição que
lhe confere o ar
tigo 87, item I, da Constituição Fe

deral.

Considerando que, nos têrmos da
Constdtuíção, a União, OS Estados E' os
Municípios têm o dever solidário de
oferecer oportunidades iguais de educaçân aos brasileiros;
Consi-derando que a educação pnmáría é obrigatória
deve ser minis
trada a todos Os brasileiros em condi-.
ções tanto quanto possível ecuívaten
tes, para o que prescreve a Constituícão o mínímo. de recursos a ser aplí
cado à educação, ou sejam 20% da
renda dcs dmpcstos dos Estados ~ dos
Municípios e 10% da renda de impostos' da União;
Considerando que, à vista das diferenças de condições econômicas -entre
os Estados, muitos dêles não conseguem vcom os próprios recursos manter sistemas escolares adequactcs para
a educação básica
obrigatória, não
podendo sequer retribuir condignamente o magistério primário a .rím de
poder dele exigír o devido preparo e
as necessárias condições de dedicação
exclusiva;
,
Oonsíderando que a lei de jjiretrfzes . e Baaeg da Educação prescreve li
obrígaçãn pela União de
assítêncià
flnanceír a e técnica aos Estadps uue
o solicitarem, desde que tenham cumr;."':'ido a determínaçáo constdtactonaí
de aplicar em seus serviços escorares
o mínimo de 20% de sua renda tn
butéría:
considerando que, nos termos 00
plano federal de educação, a assistência financeira a ser oferecida aos E5tados pela União deva. habilitá-los a
ministrar a
educação primária em
condições mínimas de efícíêncía para
uma progressiva equalização das oportunidades educativas em todos os Estados brasileiros;
Considerando que a condição pr~
mordial para a eficiência do ensino é
a do professor adequadamente preparado e condignamente remunerado:
Decreta:
Art. 19 Fica o Ministério da Educação e cultura autorizado a suple-

mentar, até o valor do salário mínimo
regional, os vencimentos dos professores primários desde que os Est.adD6
e Municípios comprovem esser aplicando o mínimo constitucional de recursos destinados à educação.
Art. 29 A suplementação, a que ~e
refere o artigo anterior, será feita
mediante convênios firmados pelo Ministério da Educação e Cultura com
os Estados e Munícípíos após prévia
autorização do Presidente da RePÚbhca.

Art. 39. A suplementação somente
será paga aos profeseôres prtmãnos
que não exerçam outra atividade senào a do ensino primário.
Art. 4°. Os proressôres
sem :::01
mação além da escola primária poderão ser contemplados pela suplementação até o nível do salário mínttoo;
se fizerem cursoside aperfeiçoamento
não inferiores a dois semestres, cemtinuos ou intercalados, e obtiverem
nesses cursos o certificado de habllítação ao magistério prímário,
Parágrafo único. A União manterá
centros de treinamento do maglstérro
nos Estados para oferecer os CUTSo~
referidos, podendo, ainda reconhecer
cursos da mesma natureza oferecidos
pelo Estado.
Art. 5°. Os benefici-os dêste Decreto
não poderão ser solicitados pelo EStado ou Município que, nas leis de eumente de vencimentos ou de -chôno,
nã- incluir OS membros de magtsterio primário.
Art. 6((. O Ministro da Educacâo e
Cultura baixará as .nstruçôes neee,
sárlas à execuçã-o do presente De·ereto.
Art. 79 • ~te Decreto -utr ara em
vigor na data de .sua publícaçâo, revogadas as díspoaiçôes em ccontr'arto.
Brasilia,22 de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro, 143(( da
Independência e 76(( da Repúolíca .
JOÃo GOULART

Júlio Sambaquy

DECRETO N9 53.471 JANEIRO DE 19ô4

DE

22

DE

Autoriza o Minzstério da Fazenda a

dar a ga1'antia do Tesouro Nacional

a operações de crédito no exterior,
a

serem

realizadas

pela Centrais

Elétricas de Goiás S. A.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâc que lhe COnfere o arti-

Aros

DOPDDER

gc 87" número I, da Constituição, deereta:
Art. 1~ :É1 o Ministério da Fazenda
autorizado a dar a garantia do Tesouro Nac.onal às operações de crédito que a Centrais Elétricas de Goiás
Sociedade Anônima - CELG realizar no exterior com emprêsas estrangeiras ou instituições financeiras
internacionais, até o montante de ..
US$ 10.üOO.OOO,OO (dez milhões de
dólares), ínclusíve juros, destinados
à compra de turomas, geradores, e
aparelhagem elétrica para. as linhas
de transmissão das Hidrelétricas de
Tocantins e Cachoeira Dourada
assim como de equipamentos diverso~
para pequenas hídrelétr.oas da região,
cuja importação tenha sido autorizada prêvíamente pela superinten~
dêncía da Moeda e do Crédito em
conformidade com a Instrução nfune~
1'0-242, de 2S de junho de 19'53.'
Art. 2~ ~ste decreto entrará em vigcr na data de sua publicação e terá
vigência por seis meses, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, em 22 de janeiro -de 1964'
1439 da Independência e 769 da Re:
pública.
JOÃo GOULART

Ney Galváo

DECRETO NÇl 53.412 - DE 23
JANEIRo DE 19&4

ExECUTIVO

REGULAMr;;NTO DO N1JCLEo DE
'PARQUE DE 'ELETRôNICA
PRIMEIRA BARTE

Generalidades
CAPÍTULO :li

Missão e subqrdinaçáo

Art. P O Núcleo d-e Parqu-e de
Eletrônica (NUPEL) é a organização do Ministério da Aeronáutica que
tem por missão:
,1 executar o Suprimento e a
Manutenção do material especializado do Serviço de Proteção ao Vôo e
dos -equipamentos terrestres de telecomunicações do Ministério da Aeronáutica.
2 - executar a aferição de instrumentos especíalízados, utilizados no.
Mlnístárlc da Aeronáutica;
3 - imprimir cartas aeronáuticas
e üutrosdocumentos necessários ao
Serviço de Proteção ao Vôo '8 ao sístema terrestr-e de telecomunicações
do Ministério da aeronáutica.
Art. 2~ O NUPEL é subordinado
diretamente à Diretoria de Rotas
Aéreas.
AiTt .3,9 O NUPEL tem autonomia
Administrativa.
SEGUNDA PARTE

DE

organização
CAPÍTULO I

Aprova o ReguZamento do NúcZeo de
parque de Eletrônica.

o presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, Inciso r, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o RegulaN
mento do Núcleo de parque de Eletrômca (NUPEL) que oom êste baíxa, assinado pelo Ministro de Estado
da Aeronáutica.
Art. 29 O presente Decreto entra;
-rá em vigor na data de sua publícação, ficando revogadas as d.sposíções 'em contrário.
Brasília, DF, em 23 de janeiro de
1964;- 1439 da Independência e 769 da
República.
JOÃo GOULART

Anysio Botelho

Constituição Geral

Art. 49 O NUPEL tem a seguinte
constituição:
1 - Gomando.
2 -- Grupo de Suprimento _e Manutenção.
3 - Esquadrão de Serviços.
CAPÍTULO II

Art. 5~ O Comando compõe-se
de:
1 - Comandante.
2 -r- Esquadrilha de Comando.
Ar.t. 6~ O Comandante do NUPEL
é Coronel Aviador com -o Curso Superior de .comando ou Coronel Aviador Engenheíro.
Art. 79 no Comandante do. NUPEL.
além das atrtbuíeões: previstas espe-
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clfícamente em leis e regulamentos
compete:
1 - coordenar, orientar e fiscalizar tôdas -as atividades do Núcleo:
2 - baixar diretrizes e normas pára
O planejamento dos trabalhos a serem executados;
3 - cumprir' e fazer cumprir as ordens e as instruções recebidas dos
órgãos superiores;
4 - manter o Diretor-Geral de Rotas Aéreas devidamente informado da
situação real do Núcleo;
5 - exercer ação pessoal sôbra todos os escalões subordinados, visando
a urna perfeita coordenação para o
cumprimento da missão do Núcleo;
6 - exercer as' funções de Age-nteDiretor;
7 - tomar providências para manter o Núcleo nas melhores condições
de eficiência:
8 - designar substitutos para exerceremcas funções nos impedimentos
eventuais de seus subordinados;
9 - remeter os Telatórios das atdvidades do Núcleo as autoridades
competentes;
10 -corresponder-se diretamente'
c?m Aa.s autoridades miÍitares ou ci~
YlS sobre .assuntoaque independem da
intervenção de autorldads superior.
Esquadrilha de Comando

Art. 8 9 A Esquadrilha de Comando é a subunidade encarregada
dos serviços do Comando.
Art. 99 A Esq'U,adrilha de comando
para o desempenho de suas atribuições, compreende os seguintes órgãos:
1 - Secretaria.
2
Seção de Instrução.
3 - Beçâo de Relações Públicas.
4 -Seção de Estatística e de Registro de Vôo.
. 5 - Seção de Investigação e JUIitlça..
'6 - Seção de Imprensa Técnica
Art.. 10. Ao Comandante da ES':'
quadrrlha de Gomando compete:
1 - coordenar, orientar e fiecalízar
Os trabalhos dos órgãos que lhe são
subordinados;
2
executar todos (IS trabalhos
q.u e se relacionam com, a cflptogra-.<

fia:

i -:

encaminhar ao Comandante
do Núcleo, após análise pessoal, os
relatórios estatísticos confeccionados
pelo órgão competente;
4 ---< orientar e controlar a- Biblioteca do Núcleo;

5 - reunir os dadas necessários à
confecção de relatóriOS;
6 - executar OS trabalhos relativos
à correspondência do Comando do
Núcleo;
7 - manter em dia o Histórico do
Núcleo;
8 .....;,. executar os trabalhos referentes ao Protocolo e ao Arquivo;
9 receber e processar os di ~
versos documentos .que transitam pelo
Núcleo;
lO - manter em dia as fichas individuais dos militares do Comando:
11 , - receber, expedir e controjeaa correspondência sigilosa; I
12 - programar e fiscalizar a instrução terrestre do Núcleo;
13 - organizar, de acôrdo COm a
orientação do Comandante, normas
e instruções necessárias ao bom intercâmbio da Organização com o público;
14 - executar e controlar os serviços de impressão .a,c.argo do núcleo;
15 - coletar e avaliar Os dados estatistlcos relativos às atividades do
Núcleo e propôr medidas que visem
o melhor equilíbrio entre o homem
e o trabalho:
16 - manter em dia o registro da
horas de vôo;
17 - 'exercer ação de comando sôbre as praças prêsas:
18 - controlar e orientar os assuntos ligados à sindicância, à investigação, a ínquérítos, bem cama propor elementos para atender essas necessidades:
19 - provídencíaj- os meios necessários para que os assuntos Iigados
à justiça se processem normalmente'
20 - manter o Comando do Núch~~
atualizado quanto ao estado discíplínar e moral da tropa,
CAPíTULO

rrr

Grupo de Suprimento e Manutenção

Art. lI', O Grupo de Suprimento
e Manutenção, diretamente subordinado ao Comandante do Núcleo é o
órgão encarregado de operar os' Serviços Técnicos de Suprimento e de
Manutenção, necessários ao cumprimento da missão do Núcleo, reuntndo, para isso, todo o pessoal e cnatertal exigidos.
Art. 12. O Grupo de Suprimento
e Manutenção tem a seguinte consütuícão:
1 - Comando;
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2 3 -

Esquadrão de Manutenção;
Esquadrão de suprimento.
SEÇÃO I

Comando

!Art. 13. O Comando tem a seguinte eonatdtuíçâo:
1 - Comandante;
2 - Seção de Comando;
3 - Seção de Planejamento e Contrôle.
Art. "14. Ao Comandante do Grupo
de Suprimento e Manutenção, além
das atribuições previstas especificamente em leis e Regulamentos, compete:
.
1 - coodenar, orientar e fiscalizar os serviços nas Unidades que lhe
estão subordinadas;
2 - baixar diretrizes e normas para
planejamento dos trabalhos a serem
executados";
3 - manter o Comandante do Núcleo a par da situação real do Grupo, sugerindo-lhe a adoção de medi-

das julgadas oportunas e convenientes'
4' - inspecionar periôdícaments, os
serviços em execução TIOS órgãos subordinados ;
5 - manter ligações com Parques,

Depósitos e Diretoria de Rotas, no
que se refere a guprímento e Manutenção;
:6 - encaminhar ao órgão competente os dados estatísticos dos órgãos
subondínados ;
7 - elaborar, de acôrdo com a ori-

entação do Comandante do Núcleo,
Normas, Ordens e Instruções- relativas aos encargos do Grupo.
Seção de Comando

Art. 15. Aseçáo de Comando é o
órgão encarregado do pessoal, do material e da administração do comando do Grupo.
Art. 16. Ao -Chere da Seção de Comando compete:
1 - receber, preparar e exxpedír a
correspondência;
2 _ manter a carga em ordem e
em dia;
3 - providenciar o: suprimento de
Intendência necessáa'íc;
4 _ exercer eontrôle sôbre o 'pessoal;

EXECU'l'IVO

5 - manter em dia o histórica e
as riehas individuais dos militares;
6 _
zelar pela disciplina fora do
serviço;
'1 - preparar e encaminhar -os assuntos que devem ser publicados em
boletins;
8 . . . . ,. manter limpas e conservadas
as instalações;
9 - providenciar a coleta de dados estatísticos e encaminhá-los ao
órgão competente.

Seção d\e: Piameícmenio e oontróte
Art. 17. A Seção de Planejamento
e Contrôle é o órgão encarregado de
planej ar _o programa de trabalho do
grupo e coordenar o seu desenvolvimento visando o melhor rendimento.
Al't.' -18. Áo Chefe da Seção de
Planejamento e Contrôle compete:
1 ~ auxiliar o Comandante do
Grupo nas decisões de natureza técnica;
2 auxiliar o 'Comandante do
Grupo na coordenação, orientação e
ttscalízaçâo . dos Serviços de SU(I(l'imenta- e Manutenção, tendo em vista
seu maior rendimento;
3 _ apresentar, para aprovação, o
delineamento do programa de trabalho dos diversos órgãos do Grupo;
"4 - opinar sôbre os diversos serviços e projetos a eserem executados;
5 ~ fiscalizar os trabalhos de - levantamento estatístico,
SEÇÃO II

Bequatlrtio deM!anutençáo

Art. 19,. O Esquadrão de Manutencão é o órgãoencarrega:dode reouperar e reparar o material técnico,
bem como executar os projetos, dentro das normas fixadas pelo órgão
técnico competente e segundo as
prioridades estabelecidas pelo Comandante do Núcleo.
IAJ.'t, 20. O zscuaõrão de Manutençâo, tem a seguinte constituição:
'I - Comando;
2" Oficinas Especializadas.
Art. 21. O Comando do ESquadrão
compreende:
I' - Comandante;
2 "'- Seção de Comando;
3 - seção Técnica.
Art. 22. Ao Comandante do Esquadrãio de Manutenção, além das

ATOS

ntríbuíções previstas especlficamente em leis e regulamento compete:
1 - coordenar, oriental' e físcalízar 05 serviços que lhe estão subordinados, baixando as ordens complementares que se fezirem necessàrtas:
2 - cumprir e fazer cumprir as
normas e orientação técnica estabelecidas pele órgão comp-etente;
3 _ manter o Comandante do Grupo ::;J, par do desenvolvimento dos trabalhos do Esquadrão;
4 - assessorar o Comanda.nte nos
assuntos- de sua alçada:
5 - fiscalizar os trabalhos de levantamento estatístico do E..squadrão,
encaminhando-os à Seção de Planejamento do Grupo;
{) _ manter em ordem e em dia o
contrôle da produção do E3Quadrão
de Manutenção;
7 - responsabilizar-se, perante o
Comandante do Grupo, pela efícíênela do Esquadrão;
18 - movimentar internamente o
p-essoal militar e civH do Esquadrão,
tendo em vista a eficiência dos serviços;
9 - prever o. Suprimento de Intendência necessário aos serviços do Esquadrão.

seçõo de
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Comando

Art. 23. A seção de Comando é o
órgã-o encarregado do pessoal do mat-erial -e da administração do Comando do Esquadrão e tem atribuições
semelhantes às previstas no art . 16.
Seção Técnica

i.A1't. 24. A, Seção Técnica é o órgão encarregado de controlar o material e a produção do ,Esquadrão..
Ojici1W.~ Eepecializadae

Art. 25. As Oficinas Especializadas em número variáv-el de aoôrdo
com as necessidades da evolução do
material, são órgãos do Esquadrão
de Manutenção encarregados de:
I - reparar e recuperar o material
especializado do Serviço de Proteção
ao Vôo;
2 - reparar :e recuperar o equipamento terrestre de telecomunicações
do Ministério da Aeronáutica:
3' - reparar, recuperar, instalar e
inspecionar o equipamento meteorológico;

4 _ realizar a manutenção do material eletrônico;
5 manter, a-epae-ar, recuperar,
ínspecíonal embarcações:
66 6- reparar e aferir instrumentos de eletrônica,
s;EÇÃo ITr

Esquadrão de Suprimento

Art. 26.0 Esquadrão de Suprimento é o órgão encarregado de receber, armazenar, distribuir e controlar o material técnico especializado a cargo da Diretoria de Rotas
Aéreas, na forma das disposições em
vigor.
Art. 27. O Esquadrão de Suprimento tem a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 - Serviço de Recebimento e Expedição'
3 - Serviço de Contrôle;
4 - serviço de Armazenagem;
5 - l Serviço de Triagem,
Art. 28. O Comando do Esquadrão
compreende:
.1 Comandante;
2 - seção de Comando,
Art , 29. Ao Comandante do Esquadrâo de Sr1primento, além das
atribuições previstas especlfícamente
em Ieis e regulamentos, compete:
1 - coordenara, orientar e físcaltzar Os sdrviços que lhe estão subordinados, baixando as ordens complemontares que se façam necessárias;
2 - cumprir e fazer cumprir as
normas e orientação técnica estabelecida pelos órgãos competente;
3 - manter o comandante do Grupo a par do desenvolvimento dos trabalhos do gsquadrâc:
4 _ assessorar o Oamandante do
Grunpo nos assuntos de sua alçada'
5 - Iiscalízar OS trabalhos de levantaznento estatístico do Esquadrão
encaminhando-os à Seção de Planejamento do Grupo;
6 - orientar o Suprimento das Oífemas do Esquadrão de Mantuençãc:
7 - responsabilizar-se, perante o
Comandante do Grupo, pela. eficiência de seu Esquadrão;
8 '- movimentar, internamente, o
pesoal molitar e civil do EsquadTão.
tendo em vista a eficiênci-a. dos ser'viços;
9 - prever o Suprimento de Intendência e material de consumo, necessário aos serviços do Esquadrão.
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Seção de Csmunuic
Art. 30 A Seção de Comando é o
órgão encaregado do pesoal do material e da administração do Coman-

do do Esquadrão e tem atribuições
semelhantes às previstas no art. 16.

Serviço de Icecebimento e lExpeaição

Art. 31. O Serviço de Recebimento
e Expedição é o órgão encarregado
de receber e expedir, na forma das

disposições regulamentares, todo o
material técnico especializado destinado 'aos órgãos de Serviço de Proteção ao Vôo.
Serviço de ContrôZe

AArt. 32,,: O Serviço de Ccntrôle é

o órgão ehcaregado da escrituração,
ccntrôle e fiscalização das atividades
especializadas do ESc,uadrão.
Serviço, de jATmazenagem

Art. 33. O Serviço de Armazenagem é o órgão encaregadc da armazenagem e conservação de todos os
materiais em estoque no Esquadrão
de Suprimento.

Serviço de Triagem

Art. 34. O Serviço de 'I'rlagem
o o órgão encaregado de receber e expedir em volumes, todo o material
do Núcleo, bem corno da guarda do
material a .ser alienado ou em trânsito pelo Núcleo.

Art. 38. Ao Comandante do Esquadrão de Serviços além das atríouíções previstas espectfícamente em
leis e regulamento compete:
'1 - coordenar, orientar e fiscalizar
os serviços dos órgãos que lhe estão
subordinados, baixando as normas e
as díretrízes que se fizeram 'necessárias;
2 cumprir e fazer cumprir as
normas e procedimentos em vigor;
3 - manter o Comandante do Núcleo a par do desenvolvimento dos
trabalhos do Esquadrão;
;! - exercer as funções de Agente
Fiscalizador;
5 - físcalízar os trabalhos de levantamento estatístico do Esquadrão,
encaminhando os dados à Esquadrilha de Comando.
06 - respofisabützar-se, perante o
Comandante do Núcleo pela encmcía do Esquadrão;
7 movimentar internamente, o
pessoal militar e civil do Esquadrão,
tendo em vista a eficiência dos Serviços, que lhe são afetos;
8 - prever o suprimento de intendência e material de consumo, necessários aos serviços do Esquadrão;
9 - conferir e autenticar o boletim da organização;
10 - ler o livro do Oficial de Dia.

é

CAPíTULO IV

Esq,'uadrãõ de SerViçcs

Art. 35. O Esquadrão de serviços
é o órgão encaregado de operar os
Serviços Administrativos do Núcleo

reunindo, para isso, todo o pessoal o
mtaeríal necessário.
Art. 36. O Esquadrão de Serviços
tem a seguinte constítuíçâc:
1 ~ Comando:
2 - Esquadrilha de Pessoal;
3 - Esquadrilha de Material'
4 - Esquadrilha de Itendêneta.
5 - Esçuadrilha de Saúde.
Art. 37. O Gomando tem a seguinte constituição:
1 - Comandante;
2 - Seção de Comando;
3 - seção de Proéura e Compra.

seção de Comando

Art. 39. A Seção de Comando é o
órgão encarregado do pessoal do materíar e da administração do Comando do Esquadrão .e tem atribuições
semelhantes às previstas no art. 16.

secao

de Procura e Comprasi

Art. W. A Seção de Procura e
Compra, é o órgão encanegadode
fazer a procura e a aquisição dos artigos necessários aos diversos rgãoa
do Núcleo e contratar os serviços necessários à sua conservação, na forma da legislação em vigor.
Esquadrilha do Pessoal

Art. 41. A Esquadrilha do Pessoal,
é o órgão encarregado de:
1 - . admini-strar e asaistdr o. pessoal militar e civil do Núcleo;
2 - executar a defesa imediata dó
Núcleo e os serviços de Guarda e Segurança de suas instalações.
Art. 42. A Esquadrilha do Pessoal
tem a seguinte constituição:
1 - Comande:
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2 - Serviço de Guarda e segurança Interna;
3 - Seção de Serviços Especiais,
Art. 43. O Comando da Esquadrilha de Pessoa tem a seguinte constituição:
1 - Comandante;
2 - Seção de Gomando;
3 - Ajudâncnr:-Art. 44. Ao Comandante da Espradrflha de Pessoal compete:
1 - coordenador, orientar e Iiscaltzar os serviços dos _órgãos que lhe
estão subordinados, baixando as ordens complementares que se fizerem
necessárias;
2 - manter iJ Comandante do Esquadrão de Serviços 'a par do desenvolvímento dos trabalhos que lhe
estão aretcs:
3 - -assegurar a transmissão e
cumprimento das ordens e instruções
do Comando do Núcleo" relativas ao
pessoal:
4 - elaborar os planos de segurança e de defesa do Núcleo;
5 - dírígtr a instrução dCI pessoal
militar para a texecução do plano de
defesa 110 Núcleo;
6 - supervisionar a execução dos
serviços especiais;
7 - executar as providências relativas à movimentação interna do pessoal militar e civil do Núcleo;
8 - c-tentar a organização das escalas para os serviços internos:
9 - assinar quandr, delegado as
fôlhas de alterações dos Subofíciaís e
Sargentos do Núcleo;
10 - prever o suprímenbo de Intendência e material de consumo para
todos Os órgãos que estão subordinados.
11 - movimentar, internamente, o
pessoal militar e civis da Esquadrilha
fornecendo os dados [para publícaçâc
em Boletim, tendo em vista a efíciência dos serviços que lhe estão
afetes.
seção de Comando

Arrt. 45. A Seção de Comando é o
encarregado do pessoal, <10
material e da administração do Gomando da Esquadrilha 'e tem atribuições semelhantes às prevístas no
art. 16.
órgão

Aíuâãmcíá

Al't. 46. A Ajudâncía é o órgão en'Carregado da transmissão das ordens

do Comandante do Núcleo e de todos os trabalhos relativos ao regístro
de alterações dos militares e do- assentamento dos civis do Núcleo.
Art. 47. Ao Ajudante 'Compete:
1 - coordenar, o-riental' e üscartzar os ,trabalhos· dos órgãos que lhe
são subordinados;
2 - responsabilizar-se pelos serviÇO.s executados nesses órgãos;
3 -o..... organizar o Boletim Interno,
4 - provldencíar a tranecneão em
Boletim interno dos assuntos que digam respeito ao Núcleo;
'5 - distribuir OS serviços internes;
'6 - comandar a parada diária de
a-endícão dos serviços;
7 organizar os processos de
üransferêncía palra a reserva e de concessões de medalha do pessoa'! militar do Núcleo;
8· - organizar as escalas de serviço,
1GS mapas de, fôrça e outros previstos
em lei, regulamentos ou ordem ínterna:
9 - organizar e manter em dia. as
fichas individuais do pessoal militar
no Núcleo;
100 - organizar e manter em dia
o arquívo. sôbre legislação;
11 - administrar e controlar os
servidores civis.
Serviço de Guarda e Segurança

Interna

Art. 48. O Serviço de Guarda e
Segurança Interna destina-se a sistematizar tôdas as normas medidas
e ações com a finalidade de manter a vigilância do Núcleo .e demais
áreas sob sua jurisdição ou responsabilidade, bem como assegurar a guarda e a defesa imediata de suas ínstalações ,
Seção de Serviços Especiais

.Af.t. 49. A Seção de Servtcos Especlaís é o órgão que abrange o conjunto de meios destinados a sístematizar tôdas as normas, medidas e
ações, organizadas com a finalidade
de centralizar os trabalhos referentes
à Instrução primáTiae complementar
das praças, bem como proporoíonar
facilidades e atividades recreativas
para tcdo o pessoal do Núcleo;
Art. 50. O Chefe e os auxillarea
da Seção de Serviços Especiais -são
oficiais- praças e civis do Núcleo, de
reconhecido pendor para desempenhar
êsses serviços, que serão exercidos
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cumulativamente, com as suas funções normais.
Esquadrilha de Material

Art. ôt . A Esquadrilha de Material

e o órgão encarregado de opera-r 0'5
serviços de 'Iuansportes, Contra-Incêndío e Os ela- administração, conservação e reparação dos bens imóveis patrimoniais da responsabllídade

do Núcleo.
Art. 52. A Esquadrtlha de Material
tem a seguinte constituição:
1 -

Gomando

2 - Seção de Transporte
3 - Seção de Serviços Gerais.
Art. 53. O Comando da Esquadri-

lha de Material têm a seguinte. conetítuícão:
1 - Comandante
2 - Seção de Gomando.
ATt. 54. Ao Comandante da Esquadrilha de Material ccmpete:

1 - coordenar, orientar e físoalízar
os serviços d03 órgãos que lhe estão
subordinados, baixando as ordens
complementares que se fizerem necessária;
2 - manter 'O Comandante do EsQuadr2.oa par de, desenvolvimento
dos .trabalhos que. lhe estão afetos.
3- - elaborai.. o plan-, de manutenção das ínstalacões do Núcleo, de
acôrdo com-as diretrizes do Comandante do Núcleo;
4 - baixar dírctrízes para o plano
de contra-Incêndio do Núcleo;
5 - baixar normas para distribuição e emprêgo de viaturas;
6 - prever o suprimento de intendência para os órgãos subordinados;
7 movimentar
internamente,
tendo em vista a eficiência dos serviços que lhe estão eretos. o pessoal
militar e civil de sua unidade, tornecend- os dados .para publícacâo em
Boletim;
-S - baixar normas para o tráfego
de víaturss cio interior do Núcleo.
Seção de Comando
Al~t. 55. A Seção de Gomando é o
órgão encarregado d<r pessoal, do material e da administração do Gomando da Esqüarirflha e tem atribuições
semelhantes às previstas no art. 16

Seção de Transporte
Art. 56. A Seção de Transporte é
órgão encarregado de:
1 centralizar a direção! e execução dos trabalhos referentes à ope-
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ração, manutenção e suprimento dos
transportes;
2 - assegurar no Núcleo, o reabastecimento em combustíveis e Iuoríficantes 'para viaturas, embarcacões e grupos geradores.

Seção de Patrimônio
Art. 57. A Seção de Patrímónie é
o órgão encarregado de:
1 _ administrar os bens patrimoniais imóveis, sob responsabilidade do
Núcleo, tomando as providências necessárfas para sua conservação e repares, inclusive a do mooilíárío e maquínaeías existentes.
2 - fazer o registro dos bens imóveis"
3 _

planejar, organizar, e executar
o serviço de proteção contra o fogo
na organização.

seção de Seruiços Gerais
Art. 58. À Seção de 'ServiQc's' Gecais é o órgão encarregado de centralizar, dirigir e executar os diversos serviços de conservação, limpeza
e reparo necessários à boa utilização
das áreas, instalações e maouínarias
do Núcleo, bem como o contrôle e
manutenção dos Grupos Geradores.
ArL 59. A Seção de serviços Gerais é constituída pela Chefia e de
tantos órgãos quantos se fizerem necessários.
Bequaârilha de Intendência

Art. 60. A Esquadrilha de Intendência é a Subunídade que opera 03
serviços de finanças e de provimento
de material de intendência e de subsistência.
Art. 61. A Esquadrilha de Intendência tem a seguinte constituição:
1 - Comando
2 - seção de Materlal vde Intendência
3 -Seção de Finanças
4 ..:- Seção de Aprovisionamento
5 - Beção de Reémbolsável ,
Al't. 62. O Comando da Esquadrilha de Intendência é' constituído de:
1 - Comandante.
2 - Seção de Comando.
Art. 63. Ao Comandante da Esquadrilha de rntendénoteo compete:
1 _ coordenar, orientar e supervisionar os serviços dos órgãos que lhe
estã-o subordinados, baixando as 01'-
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dens complementares que, se fizerem

necessárias:
2 _ ínspecionar periodicamente, os
serviços dos órgãos que lhe estão subordinados, mantendo o Comandante
do Esqu:o.dráo a pQ.1' do desenvolvimento dos serviços;
3 '""""- verificar os processos ele prestação de contas dos agentes responsáveis e só encaminhá-los ao agente
fiscalizador, para comprovação, após
os, ter concíderadc regulares;
4 - responsabilizar-se pelo desenvolvimento dos trabalhos e pela observâncíc dos preceitos regulamentares
a serem cumpridos pelos díversoa ôrgâos que lhe são diretamente subordinados;
5 - examinar, dar parecer e' encaminhar ao agente-fiscalizador '(Iara
comprovaçã-o a documentação do "movimento econômico-financeiro dos órgãos que lhe são subordinados:
6 - estudar, opinar e encaminhar
ao agente fiscalizador todos 03 processos que tenham origem no: Núcleo
ou por êle transitem, sôbre questões
de finanças e de provisões:
7 - secundar o Comandante do
Esquadrão de Serviços no exercício de
sua função de agente-fiscalizador;
8 _ sugerir ao agente-ífsealízedor
normas que acautelem os interêsses
da Fazenda-Nacíonal ;
9 - emitir parecer sôbre «côrdos,
ajustes OU contratos que impliquem
em receita, despem e ainda. qualquer
movimento financeiro de orédíto e
encaminhá-lo ao- .agente-fiscallzador;
10 - prever o suprimento de íntendência, material de consumo, para
todos os órgãos que lhe estejam subordinados;
11 _ receber, armazenar, conservar,
distribuir e recolher o material de
Intendência necessário ao Núcleo;
12 _ movimentar, ínternamenté, e
tendo em vista a eficiência do serviço, _o pessoal militar e civil, tornecendo os dados para publicação em
Boletim;
13 - executar os trabalhos reteTentes a. requisição, recebimento e
pagamento de valores e sua 'respectiva contabilidade;
14 _ receber, armazenar e preparar e distribuir os víveres e alímentos destin-ados a subsistência do pessoal do Núcleo;
15 ~ adquírtr, receber, organizar
e fornecer, para reembôlso, víveres e
artigos diversos destinados ao 'bem
estar e ccnrõrto do pessoal do Núcleo.
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Art. 64. O Comandante da Esquadrilha. de Intendência, que é o Gestor
de Finanças, no desempenho das
atribuições previstas no artigo antedor, tem sua responsabilidade vinculada (1,0 Regulamento de Administração
6('" Aeronáutica.
Seção de Comando

Art. 65. A Seção de Comando,
cujo chefe é tafnb;m o Gestor de
Registros, é o órgão encarregado do
pessoal do material e da cadmínlstracão do. Comando da Esquadrilha e
tem atribuições semelhantes às previstas no art. 16_
Esquadrilha de Saúde

Art.. 66. A Esquadrilha de Saúde é
o órgão encarregado de:
1 - assegurar a assístêncía médica e odontológica a todo o pessoal
do Núcleo e providenciar a assistência cirúrgiéa e hospitalar para0 nessoal militar e o encaminhamento, aos
institutos correspondentes, do pessoal
civil ;
2 - adotar medidas de higiene e
profilaxia em tôda a área ocupada
pelo Núcleo.
Art. 57. A Esquadrilha de saúde
tem a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 _ 'Seção de Medicina Preventiva:
3 - Pôsto Médico.
Art. 68. O Comando da Esquadrí ~
lha de Saúde é constituído de:
1. - Comandante;
2 - Seção de Comando.
Art. 69. Ao Comandante da Esquadrilha de Saúde" compete:
1 - prestar assistência ao Comandente nos assuntos pertinentes à
saúde;
2 _ coordenar, 'Oriental' e fiscalizar
os trabalhos dos órgãos da Esquadrilha. da Saúde;
3 - orientar E: supervisionar a aplicação de normas e Instrucnes técnt03.,S emanadas da autoridade compe-

tente;
4 - esforçar-se no sentido de manter o estado geral de saúde do pes,:
soalüo Núcleo no mais elevado nível;
5 - assegurar e acompanhar a observância das prescrições e recomendações feitas pebas .Juntas de Saúde
do Pessoal do Núcleo;
6 - assegurar a efícíênci-, do serviço de contrôle médico;
7 _. assegurar a assistência médica
ao pessoal do Núcleo;
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8 - encaminhar à esquadrilha. de
Pessoal, para publicação em boletim,
tôdas as alterações do pessoal atendido pela Esquadrilha;

9 - providenciar o suprimento até
o 3" escalão, inclusive, e diligenciar
para que seja mantido. em perfeito
estado de conservação todo o equipamento que fôr distribuído à Esquadrilha"

10 ~ exercer ação de comando sôbre o pessoal que lhe é subordinado;
11 ~ receber, estocar e distribuir
o material atribuído para suprimen-

to dos órgãos da Esquadrtlha

de

Saúde, exercendo o contrôie de sua
aplicação e utilização;
12 - cooperar com o Chefe da Seção de Instrução na organização dos
programas de instrução;
13 - proceder o tratamento ambulatório e realizar os necessários serviços de urgência;

14 - providenciar 11 imunização,
contrôle sanitário e medidas de higiene geral;
15 _ chefiar o Pôsto Médico.
Seção de Comando

Art,. 70. "A Seção de Comande é o
órgão encarregado do pessoal, do ma ~
teríal e da administração do Comando da EsqUadrilha e tem atribuíçôes
semelhantes às. previstas no art. 16.
CAPíTULO ""
Substituições e Atribuições
Disciplinares

Art. 71. O substituto do Comandante do Núcleo é o oficial aviador
que lhe segue em precedência hierárquica.
Art. 72. As demais substituições
no Núcleo far-se-âo de acôrdo com a
regulamentação em vigor.
Art. 73. As atribuições disciplinares são:
1 - O Comandante do Núcleo de
Parque de Eletrôruca., as, de Comem~
jante de Base Aérea.
2 - O Comandante do Grupo de
Suprimento e Manutenção as de Comandante de Grupo Incorporado.
TERCEIRA PARTI<;
DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPíTULO I
Disposições Gerais

Art. 74. As lotações de funções no
Núcleo de Parque de EletrônIca se-
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rão estabelecidas na respectiva Tabela de Organização e, Lotação.
Art. 75. As minúcias de organização serão estabelecidas no Regimento
Interno do Núcleo, aprovado pelo Minístro da Aeronáutica.
Art. 76. Os casos omissos no presente Regulamento serão .resclvídos
'Pelo Ministro da Aeronáutica.
CAPTIUlJO I I
Disposições Transitórias

Art. 77. O Comandante do Núcleo,
a partir da data da aprovação dêste
Regulamento.. submeterá à apreciação
do -Ministro da Aeronáutica, através
o Estado Maíor. da Aeronáutica:
1 - no prazo de 60 (sessenta) dias.
_ proposta da Tabela de Organização e Lotação.
2 - no prazo de 90 (noventa) dias:
a) anteprojeto de Regimento
Interno'
b) , organog-rama.
Brasília, DF., em 16 de dezembro de
1963.
Major Brigadeiro do Ar,
Anísio Botelho, Ministro da Aeronáutica.
DECRETO NQ

53.473 - DE 23
1964

DE

JANEIRO DE

AprOva Regulamento da Pagadona
dos Inativos e Pensíonistae da Aero~
náutica.

o presidente da República. usando
das atribwções que lhe confere o ar";
tígo 87, inciso 1, da Oonstituíçào Federal, decreta:
Art. lÇ Fica aprovado o Regulamento da Pagadoría dos Inatívos e
Pensionistas da Aeronáutica (P L
P.A.R.), que com êste baixa, asst,
nado pelo MiJnistro de Estado da
Aeronáutica.
Art. 21,1 :fuste Decretocentrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nc 51.997,
de 13 de maio de 1963 e 313 dísposíç6es em contrário.
Brasília, D. F. em 23 de janeiro de
1964; '1439 da Independência e 761,1 da
República.
JOÃo GOULÁRT

Anysio Botelho
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REGULAMENTO DA PAGADORIA
DE INATIVOS E PENSIONISTAS
DA AERONAUTIOA
PR]MKJJRA PARTE

Generalidades
CAPíTULO

I

M'is.são e subordinaçâo

IArt. 19 A .iPagadoria. de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica. (P, I ,,p.
A. R.) é - a organiza-ção do Ministério
da Aeronáutica que tem por missão
tratar dás questões atinentes ao pagamento de pensões militares, de salário~'famma dos
beneficiários dos
funcioná.rios. civis e de ,proventos do
pessoal ínatívo da Aeronáutica.
Art. 29 A Pagadoría de Inativos
e Pensíonístas da Aeronáutica é diretamente subordinada, através ne
seu Chefe, ao Diretor-Geral de Intendência da Aeronáutica.
Art. 3° A PIPAiR tem autonomia
administrativa.
SEGUNDA PJ\,RTE

l' dirigir, orientar e fiscalízar
tôdas. as atividades da (Pi]pAiR;

2 - baixar Diretrizes e Normas de
Trabalho relacionadas com as atividades da Pagadorfa;
3 - cumprir e fazer cumprir as, ordens e as instruções emanadas dos
órgãos Superiores;
4 ---" manter o Diretor-Geral de
Intendência informado da situação
real do PJJPIAR, sugerindo a adoção
de medIdas julgadas oportunas e ccnveníentes:
5 - exercer ação pessoal sôbre todos os' escalões subordinados, visando
'a uma perfeita coordenação paira
cumprimento da missão da PIPAR'
;6- desi,gnat o pessoal militar' e
civil para as diversas funções;
7 ~. corresponder-se com- autoridades, militares e civis sôbre assuntos
que independam da intervenção da
autoridade superior;
,8 - exercer as funções de AgenteDIretor.

Art. 8° Ao Assistente compete:
1 - coadjuvar o 'Chefe em suas
funções;
2 - coordenar as atividades de Relações Públíoag da PllPAR.

Organização

• CAPíTULQ' II!

CAPiTULO I

Dioisiio de Administração

Constituição Geral

Art. 9° A Divisão de Administração, diretamente subordinada ao
Chefe da. PIiPAiR, é o Órgão encarregado de COordenar e fiscalizar as
atividades dos serviços orgânicos da
Unidade \Administrativa, reunindo,
[para isso, todo o pessoaü e ma terral
neces-sários.

lArt. 49 A PIP,AR tem a seguinte
constituição geral:
1 - Chefia.
2 - Divisão de Administração.
3 - Divisão de contreae.
4 - !Divisão de pagamento.
OAPíTULO Ir

Chefia
Axt . 59 A Chefia compõe-se de:

1 2 -
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Chefe.

tôssístente.

Art. 6° O Chefe da PIPAi& é Coronel Intendente da Aeronâutíca, com
o Curso de Direção de 'Serviços.
!Art. 7° Ao Chefe da iPlIPAIR, além
das atribuições previstas especificamente em leís e regulamentos, compete:

iArt, 10. A Divisão de Administra
tem a seguinte constituição:
1 - Chefe.
2 - Formação de Intendência.

ção

3 4 -

.Seção éuxüíar.,

Seção de !Pessoal.

Art. H. Ao Chefe da Divisão de
Administração, além das atribuições
previstas especificamente em Lei e
Regulamento compete:
1 -- coordenar, orientar e fiscalizar os serviços dos órgãos subordinados, baixando as ordens complementares que se fizerem necessárías:
2 - propor os programas de trabalho da :Divisão;
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.3 - manter o .Ohefe da PIPAR a
Ipa:l.· do desenvolvimento dos trabalhos da ünvlsão:
4 - elaborar normas e ínstrucôes
relativas aos encargos da Divisão;
5 _ orientar e- supervisionar tÔd8,S
as questões referentes ao pessoal mi-

visão de Admímstraçâo, é o órgão
que execu-ta Os serviços de Secretaria, BoI·etim,a?rotoC:olo, Arquive e
Serviços Gerais.

Iitar e civil da BIPAR;'
-6 - exercer as funções de AgenteFíscalízador .

ATt, 19. A 'Seçã-o do Pessoal é o
órgão encarregado das questões- relativasao pessoal militar e civil e as
referentes aos serviços de segurança
da ;prr.F.A!R.

rcrmaçõo de Irüeruiéncia
Art. 12. A Formação de Intendência é o conjunto de órgãos que trata
dos assuntos pertinentes a Finanças
Provisões e a outras atividades que
lhe forem atribuídas.
Art. 13. A Formação ,de Intendência tem a seguinte constituição;
1 2 3 ~1

-

Chefe.
'I'esouraría.,
Almoxazífadc .

Seção de Registros .
Chefe

'Art. 14. Ao Chefe da Formação de

Intendência compete coordenar, oríentar e controlar (JS trabalhos pertinentesao serviço-de Intendência
da unidade Administrativa.

Tesouraria
Art. 15. A Tesouraria é o órgão
que trata dos assuntos econômicofinanceiros, previstos pelo RAnA, da
Unidade Administrativa.
Almoxarifado
oArk 16. O Almoxarifado é o ór-

gão que tem a seu cargo as atividades concernentes à gestão de material da Unidade Administrativa,
Seção de Registros

Art. 171, A Seção de Registros é
o órgão enóarregado odos serviços de
E..statistica, Escrituração do Patrimônio, Registro do Histórico da Organização e das Cadernetas de Vôo
bem como de outros encargos que
lhe forem atribuídos.

eeçõo Auxiliar
Art, 18. A S€ção Auxiliar, diretament-e subordinada. ao Chefe da Di-

seção do Pessoal

CAPÍTULO IV

1:Jiviisão de eontrôle

Art. 20. A Divisão de Contrôle,
diretamente subordinada. ao Chefe da
iPlBAR, é o órgão encerregado de:
1 _ conferir os saques, fiscalizar
os pagamentos de proventos de pensões, de salário-família 'e examinar
as respectivas comprovações, tudo
efetua-do pela. Divisão de pagamento;
2 controlar o movimento de
Créditos de Terceiros e orçamentários;
3· - manter, em ordem e em dia,
o cadastro de todos 03 inativos pensionistas e beneflcláríos de salárioramflia do pessoal da Aeronáutdca..
Art. 21. A Divisão de Contrôle
tem a seguinte constituição:
J - Chefia,
2 - Seção de Cadastro,
3 - Seção Contábil.
4: - 'Seção Legal.
5 - Seção de comprovantes.
6 - Secretaria.

chetía
lt\rt. 2·2. A Chefia da Di visão de
Oontrôle ,compõe-se de:
1 - Chefe.
2 - Adjunto.
Art. 23. Ao Chefe da Divisão, de

Contrôle, além das atrfblutçôes previstas especificamente em Lei e Regulamentos, compete:
1 - coordenar, orientar e fiscalizar os serviços dos órgãos que lhe
estão subordinados, baixando as ordens complementares que se fizerem
necessárías:
2 - propor Os programas de tcabalhos da Divisão;
3 - manter o Chefe da PIPA...~ a
par do desenvolvimento dos trabalhos, da Divisão;
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4 _ elaborar normas e instruoões
relativas aos encargos da Divisãó;
5- - verifica.r a exatldâo dos saques e comprovações efetuados pela
Divisão de Pagamentos.
Art. 24. Ao Adjunto da. Divisão
de Ccntrõle, compete:
1 - auxiliar o. Chefe da Divisão
no exercício de suas Iunçôea:
2 - coordenar e orientar os serviços afetes às, Seções de Cadastro,
Contábil e Legal.
seção de Cadastro

Art. 25. A Seção .deiCadastro é
o órgão que tem a seu cargo o cadastro do pessoal inativo, penstonista e beneficiários do salárío-Jamília
de funclonáríos civis da Aeronáutica.
Seção Contábil

Art. 2'6 .lt Seção Contábil é o 01'gâo encarregado de contabilizar os
créditos de terceiros e orcamentártos
da competência da IP:IPAR".
Seção Legal
~rt. 27. A Seção Legal é o órgão
que tem por finalidade assessorar a'
Chefi"aquanto ao aspecto jurídico
das questões pertinente, a Inativos
e Pensionistas assistidos pela P. I

P.A.R.
Seção de comprovantes

Art. 28. A Seção de Comprovantes
é o órgão que tem a seu cargo a
guarda, a conservação e a classíflcação dos documentos de receita e
de despesa organizados pela Divisão
de Pagamentos.

secretaria
Art. '29. A secretaria é o órgão
que executa Os serviços expediente,
protocolo e arquivo da Divisão e outros que lhe forem atrhiuídos.
CAPÍTULÇ> V

Dioisão de 'Pagamentos
Art. 30. A Divisão de Pagamentos, diretamente subordinada ao Chefe da P]PAR, é o órgão que tem por
Ifnadídade operar os serviços relati-

vos eos pagamentos de' pensões militares, salário-família dos beneficiá-o
rtos dos. funelohários civis, bem como
dos proventos dos inativos da Aeronáutica.
Parágrafo 1(,1 Os pagamento- dos
inatívos e pensionistas residentes um
Estados do Rio de Janeiro, Guanabara e Espírito Santo serão efetuados diretamente pela PI!?.AJR.
Parágrafo 29 Os pagamentos dos
inativos e pensionistas residentes nos
demais Estados serão efetuados por
intermédio das Unidades Administrativas da Aeronáutica mais próxima.
Parágrafo 39 O numerário destinado a atender aos pagamentos
constantes do parágrafo anterior será
requíaitado, diretamente, à Subdírerene de Plnanças, pelas Unidades
designadas, tendo por base a programação de pagamentos a cargo da
PIFAR.

Art. 31, A Divisão de pagamentos tem a seguinte constituição:
1 - iChefe.
2 - Subdivisão de Requisições.
3 - Subdivisão de Operações de
Pagamentos.
4 - Secretaria.
Chefe

Art. 32. Ao Chefe da Divisão de
lPagamento, além das atribuições previstas especificamente em Lei e Regulamentos.. compete:
1 coordenar, oriental' e fiscalizar os serviços dos órgãos que lhe
estão subordinados, baixando as ordens complementares que se fizerem
necessárias:
2 - manter o Chefe da P:r:PAR, a
par do desenvolvimento dos trabalhos
da Divisão;
3 - elaborar normas e instruções
relativas aOS encargos da Divisão.
SubdiVisão de Requisições

,Art. -33, A Subdivisão de Requlsíções é o órgão incumbido dos serviços de saques de consignações,' de
descontos internos e de mecanografia
a cargo da Divisão.
Art. 34. A Subdívísão de Requisições tem a seguinte constituição:
! - Chefe.
2 - Seção de Consignações e Descontos Internos.
3 - Seção de' Saque.
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Seção ae Consignações. e' Descontos

Internos

Art. 3'5. A seção de COnsignações

e Descontos Internos é o órgão encarregado do contrôle, escrituração e
processamento das consignações e
descontos internos" /bem como dos
serviços correlatos da competência da
[}ivisão de pagamentos.

secretaria
Art. 42. A Secretaria é o órgão
encarregado dos serviços de protocolo, de expediente, de portaria e de
arquivo da Divisão e de outros que
lhe forem atribuídos.
CAPÍTULO VI

Substituições e etribuições

Seção de Saqu'es

disciplinares

Art. 36. A Seção de saques é o órgão encarregado do processamento
das requíslções de numerário destinado aos pagamentos dos inativos. e
pensionistas da Aeronáutica.

Art. 43. O substituto do Chefe da
PTPAiR é o oficial do Quadro de
Oficiais Intendentes da Aeronáutica
de maior pôsto e antigüidade.
(Parágrafo único. As demais substituições far-se-ãc de acôrdo com a
legislação em vigor,
Art. -44. As atribuições disciplinares são":
1 - O Chefe da PIPA,R -- as de
:Oomandante de Base Aérea;
2 _ Os Chefes de Divisão - as
de Comandante de Grupo incorporado.

I

Subdivi-são de Ope:rações de

pagamentos

Art.

37. A Subdivisão de Opera-

ção de Pagamentos é o órgão que
efetua, comprova e contabiliza os pagamentos a cargo da Divisão.
Art. 38. A

Subdivisão de Opera-

ção de Pagamentos tem a seguírite
constituição:
1 - Chefe.
2 - Seção de Triagem de Pagamentos..
3 Seção de Comprovações.

4 -

Beçâo de Oaíxaa.

Seção de Triagem de pagaméntQs

Art, 39. A 'Seção de Triagem de
Pagamentos é o órgão encarregado
do estudo e programação dos pagamentos a cargo da (plpAtR, bem
como, dos trabalhos preliminares necessários aos pagamentos propriamente ditos,
Seção

TElRGliThRA PARTE

Disposições finais
CAPíTtrLO I

Dispo:sições Gerais

Al't, 45,. As lotações de funções
na PllPAR, serão estabelecidas na
respectiva Tabela de Orgamzaçào e
Lotação.
Art , 46, .AB minúcias de organização serão estabelecidas no, Regtmento Interno aprovado pelo Mínístro
da Aeronáutica.
Art. 47. Os casos omissos serão
resolvidos pelo Minísbro da Aeronáutica, ouvídc o Estado-Maior da
Aeron-áutica.

de Comorooaçõe«
CAPíTULO II

de Comprova"
ções
o órgão. que ccntabiiíza os re-cursos financeiros geridos pela Dívisão de Pagamentos e organiza. as
respectivas prestações de Contas.
Art.

40, A 'Seção

é

Seção âe Caixas

Art. 41. A Seção de Caixas é o
órgão que efetua os pagamentos a
cargo da Divisão.

Dispo$ições Transitórias
O 'Chefe da PIPAR, ::1. contar da
data .da aprovação dêste Regulamento, submeterá a aprecíaçâo do Ministro da Aeronáutica, par intermédio do Chefe da Estado-Maior da
Aeronáutica.
1 - No prazo de 60 (sessenta)
dias - a Tabela de Organização e
Lotação.

ATOS
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No prazo de 90

DO PUDER

(noventa)

dias-

a) - O anteprojeto do Regimento
Interno;
à) o Organograma.
Brasília, ~D.lF., em 16 de dezembro
de 1963. - Major Brigadeiro do Ar
-r- Anysio Botelho, Ministro da Aeronáutica.

DECRETO NQ 53.474 JANEIRO

DE

DE

23

DE

Presidente da República. usando

da atribuição que lhe confere o artigO 87, item i, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 O art. 3Q do Decreto número 46.544, de 5 de agôsto de 1959,
passa a ter a seguinte .redação:
"Art , 39 Aos membros dC8 Grupos
de Trabalho será atribuída uma 'gratificação de presença c-orrespondente
a Cr$ 3.000 00 (três mil cruzeiros) por
sessão até no máximo de .15 (quinze)
mensais" .
Art. 29 1l:ste decreto entrará em
vigor na data de sua, publicação" ficando revogadas as rüspcsíçôes em
contrário.
Brasília, em 23 de janeiro de .1964;
143 da Independência e 76" da República.
Q

JOÃo GOULART

D'EdRETO N9 53.475 ~
JANEIRO DE 1964

DE

23

JOÃo GOULART

DEORETO N9 53.476 JANEIRO DE 1964

DE

2,3

DE

Altera os artigos 69, 10 e 11 do Regulamento da Diretoria do Patrimônio do Exército, aprovado pelo
Decreto 48.230, de 16 de maio de

196D.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1,_ da Oonstituiçâo, decreta:
Art. 10 F:ca alterado, pela forma
que se segue, o Regulamento da Diretoria do Patrimônio da Exército,
aprovado pelo Decreto no 48.230, de
16 de maio de 1960:
"Art. 69 As Seções denominamse:
1) 1~ Seção (S~;'1), Estudo e pro.
cessamentc:
2) 2:[1 Seção (8-2), Levantamento;
3) 3ª' Seção (S-3)', Tombamento e
cadastro.

DE

Documento comprcootor, de quitação
com o Serviço Milita'! - Acréscimo
ao Art. I'" do Decreto n( 34.380, de
27 de outubro de 1953.

o Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ao artigo 19 do Decreto
11: 34. 38ü, de 27 de outubro de 1953,
rica acrescida a seguinte letra:
Q

..p).. 'Ât~~t~do' d'e"

litar, para os oficiais que perderam os
seus postes e patentes da ativa ou da
reserva, após o cumprimento da respectiva pena ou ao -erem postos em
liberdade.
Art. 2Q Revogam-se as díspcsiçôes
em contrario,
Brasília. DF., em 23, de janeiro de
1964; 1439 da Independência e 769 da
República,
Jair Ribeiro

1964

Altera o Decreto n9 46.544, de 5de
agôsto de 1959.

o
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q~; ~;t~ "q~ita:dó

com o serviço militar, passado pelo
respectivo comandante de Região- Mí-

Art.' 10. A 2~ S-eção (S~2) - Levantamento -'- compete:

4) elaborar as plantas cadastrais
dos imóveis da União, jurlsdiciona.,
dos ao Ministério da Guerra, enquadrando-as nas plantas cadastrais dos
Municípios sedes de organizações Militares.
Art, 11. A 3:,1. Seção (8-3) -Tom~
bamento e cadastro - compete:

9) elaborar o cadastro dos próprios
da Uniã-o sob jurisdição do Mímsté.,
rio da Guerra.
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tnâice de Assuntos

8-2 - Levantamento
10
8-3 - Tombamento e Cadastro 11
Art. 29 aste decreto entra em vigor
na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Bra.sília, DF 23 de janeiro de 1964;
1439 da Independênc a e 769 da República.
JoÃo GQULART

EXECUTIVO

tdgo 87, inciso r, da Constituição, de-

creta:
Art. 19 Fica alterado, pela forma
que se segue, o Regulamento de Administração do Exército, aprovado
pelo Decretcvnc 3.251, de 9 de novembro de 1938:
"CAPíTULO VI

Funções e .Atribuiçõe;; dos Agentes àa
Administração e Respectivos
Aux'iliares

Jâir RiDeiro

19) Do Agente Diretor

....

DEOR.ETO N9 53.477 -

DE 23 DE

JANEIRO DE 1964
Concede reconhecimento a, cursos da
Fa.culdade de Filosojia, Ciésícias e
Letras de Uberíâsuiic, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item 1, da Constituição e nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei n9·421,
de 11 de maio de 1938, tendo em vista o que consta no processo nv MEC
116.148-61, decreta:

Art. 1l>} E' concedido reconhecimento aos cursos de Letra-s jqéo.Latinas,
Letras Anglo-Germânicas e de Pedagogia da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ijber.lândia, Es~
tado de Minas Gerais.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na- data da sua publicação.
Brasília, em 23 de jane'ro de 1964-;
1439 da Independência e 7{)9 da República.

JOÃo

"

.

'. 54~ Rel~et'~r .~ Dir~to~ia' d'~' Patrimônio do Exército, no mês de [aneíro de cada ano, uma planta da
situação das benfeitorias sob a responsabilidade administrativa da Unidade; essa planta deverá ser feita
na escala de um por mil (1: l.OOD)
em papel vegetal. onde as benfeitorias antigas deverão tigurar em côr
preta e as ultimadas durante o ano
tmdo em côr vermelha.
As benfeitorias comuns deverão
ser numeradas com algarismos romanos e as residenciais com arábicos.
Na legenda, as benfeitorias deverão
ser identificadas".
Art. 29 1!:.ste decreto entra em vigor na dat da sua uur.ucaeão, revcgada.s as disposições em contrário.
, Brasília, DF, 23 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART.
Jair Ribeiro.

Ckl1JLART

Júlio Furquim 8ambaquy

DECRE.,"TO N9 53.478 - DE 23 DE
J ANElRO DE 1964
Altera o item 54 do art. 32, Capítulo
VI, do Regulamento de Administração do Exército. aprovado pelo
Decreton9 3.251. de 9 de novembro de 1938.

o

"

Art. 32. Compete-lhe:

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

DECRETO N9 53. 479 ~ DE 23
JANEIRO D'E 1964

DE

Dá nOVa reàaçâo à letra b do artigo
np 22 do Regulamento apro'm.d.o
pelo Decreto n9 34,999, de 2 de
jevereirode 1954.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87• .íncíso I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 19 E' dada a seguinte redação à letra b do art. nv 22, do Re-

ATOS

gulamento anrovado pelo Decreto
nv 2'1.999, de ~2 de fevereiro de 1954:
b) Pretos:
Para Oficiais

Asplre ntes a Oficial,

Subtenentes e Sargentos:
1 -

De cromo. sola, dupla, COT."!'

»i-

queira e sem eatelte. atacando no
peito do pe por cordões prntos .
2 -~ De verniz (para os to e LO uniformes», de sola simples, den.ats POJmenores idênticos 2.0 anter.or.
Para Cabos e Soldados:
'I'Ipo intendência, de vaquel.a. sola
duptn. fôrma anatômica com ~ic!,~('-i

ra e sem enfeite, atacando no peito
do pé 'por cordôes pretos.
Ar-t. 29 E' permitido, em carát-er
facultativo. O uso do' atual tipo de
sapato prêto, pelos Oflclais, Aspirantes a Oríctai. Subteben tes f Sargentos, até 31 de deaernbro de 1965.
Ar-t. 39 :it...ste decretá entr-ará em
v;g"o:'. na data de sua uubttcacâo. revogadas as disnostoôea em contra-io.
Brasília, D.F., em 23 de janeiro
de 1964; 143Ç1 da Indepentêncla e 750
da República.
JOÃo GOUI,ArIT.

rino, em estágio proba.tório, aposencace ou em dísoombilictade .
Art. 20 A promocâo cbedecerávaos
c-u.ertos de merecimento e de anug'rudo.de de classe e cera feita
razão
CiC do.s t2"ÇO~ pormel'ceiln;,:nto e um
terço por ancíguídade .
Parágraro único -r- Qualquer outra
forma de provimento de vaga não interrcmperá a. seqüência dos erttórícs
{~8 que trata ãste artigo.
Art. 3Ç1 As promoções serão realizadas ée três em três meses e vigorarão
sempre ,a partir do último dia do
trtmcstre a que corresponderem .
Art. 49 Nâo poderá havei' promoção
para a classe em que houver cargo
excedente.
Art. 50 Para efeito de promoção.
o tempo dê serviço será apurado e
indicado em dias.
Art . 61! Será promovido. por mereCimento o funcionário que. dente-o do
número existente de 'vagas, estiver em
condições, ao mesmo tempo, de ser
promovido pelos
deis critérios
de
promoção.
Art. 79 O interstício para promoção
será de 1.095 (mil e noventa e cinco)
dias de ereüvo exercícío na classe,
§ 1c Quando nenhum dos funciona1':05 integrantes
da
classe possuir
aquele tempo. o interstícío será. reduxído para· 730 (ae.ecentos e trmtaj
dias.
2° O interstício será apurado de
acordo cem as normas que regulam a
contagem d~ tempo para efeito de
antiguidade de classe.
Art. 89 A antiguidade de elas.se e o
à

*

Jair Ribeiro,
DECRETO N. 53.42:0 -

DE

23

DE

JANE!RO DE lS-ê4

Dispõe sõbre o Regulamento de Promoçâo dos íuncionórioe púbUcos ctvis da União,

_ O Presidente da República, usando
oas atribuições que Jhe confere o artigo 87, item 1. da Constdtutcâo Federal, e tendo em vista o disposto no
Capítulo IH da Lei nc 1. 711. de 28·

de outubro de 1952, e no Cápítulo
VII da Lei nc 3.730, de 12 de julho de

1960, decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Art. 10 promoção é a elevação do
funcionário à classe imediatamente

superior àquela a que pertence, na
respectiva série de classes,
Parágrafo único.
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-

Nlão

poder~

haver promoçã-o de funcionário mte-

interstício serão apurados no último
.día do pruueírc mês de cada m-

mestre.

Parágrafo único - Não havendo
funcionário, naquela data, em condições de ser promovido, as vagas existentes somente r erúo preenchidas no
trimestre seguinte .
Art. 99 Verificada vaga originária em uma classe, serão consideradas abertas tôdas as decorrentes de
seu preenchimento. dentro da respectíva série de classes.
Parágrafo único. - Verifica-se a
vaga originária na data:
a) do falecimento do ocupante do
cargo;
b) da publicação do decreto que
transferir, verificada a poss'e, aposentar, exonerar ou demitir o ocupante do cargo;
c) da vigência do decreto de pro.
moção ou nomeação por acesso;

A'IOS
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d) da pos5'2,no caso de nomeação
para outro cargo ;
e) da publicação da lei qU2 errar o
cargo e conceder üotaçàc pai-a o seu
provimento cu da que
determinar
apenas esta última med.da, se o cargo eat.ver crtado ;
f)

da pubücacão do ato que exün-

guir o cargo excedente cuja dotação
permiti]' o preenchimento de cargo

vago; e

g) da declaração da companhia de
.trarrsporte utüízada pelo funcionária
desaparecido em acidente.
Art. 10. para todos os efeitos, se~
rá considerado promovido. por merecimento cu por antiguidade,' o íuncionárto que vier a falecer sem que
tenha sido decretada, no prazo legal,
a promoção que lhe cabia,
Art. 11. Em beneficio do funcionário a quem de direito cabia a premoçâo, será declarado sem efeito o ato
quê a houver decretado indevidamente.
§ 19. O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado a restituir o que a mais houver recebido.
§ 2.9 O funcionário a quem cabia
a. promoção será indenizado da díferenca de vencimento ou remuneração' a que tiver direito.
.
Art. 12, Somente por antiguidade
poderá ser promovido:
a) o funcionário em exercício de
mandato eletivo, federal, estadual ou
municipal;
b) a funcionária limenciada pera
acompanhar o marido, funcionário otvil ou militar, mandado servir em outro ponto do Território Nacional ou
DO exterior; e
para
c) o funcionário licenciado
trato de interêsse partácular.
Art. 13. O funcionário suspenso poderá ser promovido, mas os efeitos
da promoção ficarão condicionados:
a) no case de suspensão dísctplínar.
à declaração de fmprocedência da penaltdede aplicada; e
t» no caso de suspensão preventiva,
ao resultado da apuração dos fatos
que a determinaram.
§ lO? Na hipótese dêste artigo,
o
tuncíonário só perceberá o vencimento correspondente à nova classe quando tornada sem efeito a penalidade
aplicada ou se, da verificação dos fatos que
determinaram a suspensão
preventiva, não .resultar pena mais
grave que a de repreensão.

~ 2O?
Nos casos previstos no parágrafo anterror, o funcionário percebe1':1 o venoimen:c correspondente à nova classe a partir da data da vigêncta
da sua promoção.
§ 3::>. Se mantida a penalida-de da
suspensão ou se, da verrncacâo dos
fatos que determinaram a suspensão
preventiva, resultar pena mais graVê que a de repreensão, a promcçào
se-á tornada sem efeito, a par ür de
sua vigência,

Cc\PíTULO

tr

Da Prcmoçõc por Merecimento
A promoção por merecimento obedecerá à ordem rigorosa de
olassíücaçâo (los mneionárroa,
Art. 15. O merecimento do tunciona.no será apurado em pontos posttivos e nega.uvos, segundo o preenchimento, respectivamente, das coudicôes
essenciais e complementares,
derímdas neste capitulo.
Art. 16. As condições essenciais dizem respeito à atuação do funcionário no exercício de seu cargo ou a requisitos considerados
indíspensáveis
àquele exercício.
Art. 17. Constituem condições essenciaís a qualidade e quantidade de
trabalho, a auco-suftctêncía, a iniciativa, o tirocínio, a colaboração, a ética. profíssíonal, o conhecimento
do
trabalho, o aperfeiçoamento funcional
e a compreensão dos deveres.
Parágrafo único. P8.Ta cada
um
dos fatôres relacionados nesse artigo,
serão fixados cinco graus de avaliação, conforme
respectivo comporbamenta funcional,
Art. 18. A qualidade do trabalho
será considerada tendo em vista. apenas o grau de exatidão, a precisão e
a apresencaçâo.
podendo, Inclusive,
ser apreciada amostra do trabalho comumente executado.
Art. 19. A Quantidade do trabalho será apurada em face da produção diária ou outra Midade adequada comparada aos padrões desejados,
inclusive, e principalmente, o volume
de trabalho produzido.
Art. 20. Auto-suficiência é a capacidade demonstrada pelo' -funcíonáno
para desempenhar as tarefas de que
foi incumbido, sem necessidade
de
assistência Ou supervisão permanente
de outrem.
Art. 21. Iniciativa é a capacidade
de pensar e agir com senso comum
Art. 14.

°
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na. falta de normas e processo de trabalho previamente determinados. a.ssim como a de apresentar sugestões

outras, computando-se um ponto para cada grupo de três, sendo desprezadas as que não atingirem aquêle

ou i-déias tendentes ao aperfeiçoamento do serviço.
Art. 22. 'I'írccínio é a capacidade
demonstrada pelo funcionário
para
avaliar e discerntr a Importância das
decisões que. deve tomar.

número, dentro do semestre.
Art. 31. A indisciplina será apurada tendo em vista as penalidades de

Art . 23. Colaboração é a quaüda-

de demonstrada pelo funcionário de
cooperar, com a chefia e com os colegas, 111.1 realização dos trabalhos atetos ao órgão em que tem exercício
Art. 24. nuca profissional é a capacidade de discrição
demonstrada
pelo funcionário no exercício de sua
.atívídade. ou em razão dela, assim como de agir com cortesia e polidez no
trato com os colegas e as partes.
Art. 25. conhecimento do trabalho é a capacidade demonstrada .pelo
funcionário .para realizar as atrrcuições inerentes ao cargo, com pleno
conhecimento dos métodos e técnícas
de trabalho utilizados.
Art. 26 Aperfeiçoamento tunoíonal
é a comprovação, pelo funcionário, de
capacidade para melhor desempenho
das atividades normais do cargo e
para realização de atribuições superrores, adquiridas através de cursos 1'8gulares relacionados com aquelas a.ttvidades ou atribuições, bem como por
intermédio de estudos ou trabalhos
específicos.
Art. 27. Compreensão dos deveres
é a noção de responsabilidade e seriedade com que o funcionário desempenha sua." atribuições.
Art. 28. As condições complémentares se referem aos aspectos negativos
de merecimento funcional e se constituem da falta. de assiduidade, da
impontualidade horária e da índísoipHna.
Art. 29. A falta de assiduidade será determinada pela ausência tnjustifica à-a do
funcionário ao serviço,
computando-se um ponto para cadafalta.
Parágrafo único. Não constr.uirâo
falta, para os efeitos dêste artigo:
a) os afastamentos indicados
no
artigo 50 dêste Regulamento: e
b) os afastamento. decorrentes de
licenças legalmente concedidas.
Art. 30, A impontualidade horária
será determinada pelo número de entradas tardias e saídas antecipadas
parágrafo único. Para os fins dêste
artigo, as entradas tardias ou .saídas
antecipadas serão adicionadas 'uma às

repreensão, suspensão e destttuiçâo de

função, ímposaas ao runcionártc.
.Pa,rágrafo único. Na aplicação do
díspcsto neste arbígn, cada repreensão
corresponderá a dois pontos, cada dia
de suspensão a três. e cada destituição de função a dez pontos.
Art. 32, O merecimento do funcionário, na classe a que pertencer, será
apurado semestralmente, através
do
conforme
Boletim de Merecimento,
M-odêlo anexo.
Art. 33. As condições essenotaís de
merecimento serão aferidas pelo chefe
imediato do funcionário e as condições complementares, pelo órgão de
pessoal competente,
Art. 34, No caso de haver movimentação do funci-onário, que importe em subordinação
a outro chefe
imediato, a sua apresentação ao nõvo setor de trabalho será, obrigatoriamente, acompanhada do Boletim de
Merecimento devidamente preenchido
pelo chefe a que escava subordinado,
qualquer que seja o respectivo período
de subordinação,
~ 1°. No caso de haver mudança
de chefia, os funcionários que
se
acham a ela subordinados terão
G
merecimento aferido pelo chefe ímedcato que se afasta, correspondente
ao periodo de subordinação.
§ 2°. Em qualquer das
htpôteses
dêste artdgo, o funcionário terá, aim...
da, seu merecimento aferido pelo chefe Imediato na éPOCa própria a que
se refere o art. 66, correspondente ao
respectivo pedodo de subordmação.
§ 39. Expirado o semestre, o chefe
imediato do funcionário reme.erá os
Boletins de Merecimento à Comissão
de Promoção, de que trata o artigo
52.
§ 4° A autoridade responderá pela.
ínobservâncíg do disposto. neste artd0'0
'=' Art.

35. O julgamento das condições essenciais referentes aos funcionári-os afastados da repartação em que
estiverem lotados compelirá à autoridade a que se encontrarem diretamente subordinados, aplicando-se, no
que couber, as disposições do artigo
anterior.
Art. 36. Do julgamento das condições essenciais de seu merecimemo,
poderá o funcionário, no prazo de 8"
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(Oito) dias, contado a partir da ciência, apresentar reCLLTS'Q à Comissão
de Promoção de que trata o artigo 52,
por intermédio do chefe imediato, que
se manifestará sôbre o pedido, e o
encaminhará dentro de igual p!'2Z0,
Art. 37. Cada quesito constante das
condições essenciais ccrresponderá a
uma seriação de valores, que variará
de 1 (um) a 5 (cinco) pontos, conforme o respectivo preenchimento,
Art. 38. O índice de merecimento
do funcionário em cada semestre S8xá representado pela soma algébrica dos pontos pcsitivcs, referentes
às condiçôes-esseno'ab, e d03 pontos
negutívor, atinentes às condícões
comptementarss

-

Parágrafo único. Nas situações previstas no art. 34, o índice de merecimenta no semestre corresponderá à
média aritmética dos índices parciais
dos Boletins expedidos.
Art. 39. O grau de merecimento .do
functonárfo será representado
pela
média aritmética dos índices de
merecimento obtidos nos quatro semestres anteriores à apuração.
Art. 40. Em igualdade de condições
de merecimento, proceder-se-á aO desempate na forma do art. 49 e seus
parágrafos.
Art. 41. Não poderá ser promovido
por merecimento o funcionário:
a) em exercício de mandado eletivo,
federal, estadual ou municipal;
b) que não obtiver, como grau de
merecimento pelo menos a metade do
máximo atribuível: e
C)
que esteja ncenotado na épocu da promoção ou tenha estado no
trimestre antertor. para tratar
de
tnterêsses particulares.
Parágrafo único O disposto
na
alínea " c" dêste artigo também se
~,plica à funcionária que esteja
ou
tenha estado licenciada, para acompanhar o marido; "iuncíonártc civil
ou militar, que ho-uver sido mandado
servir em outro ponto do território
nacional ou na estrangeiro.
Art. 42. Nos casos de afastamento
do funcíonárto do exercíuíe do cargo
efetivo, inclusive em virtude de licenca ou para ocupar cargo em. comissão,
o índice de me-recimento será calculado de acórdo Com as. seguintes normas:
I - quando o afastamento perdur~r, durante o semestre, por tUI1 pcrJ.(\do tcnal ou inferior a três meses,

será feita \ normalmente a apuração
do merecimento, medíanz e a expedição
do respectivo Boletim;
II - quando o afastamento perdurar, durante o semestre, 'por um período superior a três meses, o índice
de merecimento:
a) será igual ao obtido no' último
semestre de exercíci-o, nos casos de
afastamento considerados de efetivo
exercício: ou
b) oorresponderá a dois têrços do
obtido no úbtímo semestre de exercício: nos demais casos.
Art. 43. O merecimento é adquirido especificamente na classe;
promovido. o funcionário começará. a 00quírtr. merecimento :a conter de seu
ingresso na nova classe.
CAPÍTULO

rrr

Da Ptomoçiio - por Antiguidcule

Art , 44, A promoção por antíguídade recairá no Iuncionár!o que tiver
maior tempo de ereüvo exercício na
classe, apurado no último ,11a do primeiro mês de cada trimestre.
Parágrafo único. Só poderá
ser
promovido por antiguidade o funcionário que houver obtido, como grau
de merecimento, pelo menos metade
do máximo atribuível ,
Art. 45, A antiguidade será determinada pelo tempo líquido de exercicio do runcíonãnõ na classe a que
pertencer.
1
§ 1Q. Será computado, corno antiguidadê de classe, o tempo Jiquído de
exercício interino, continuado cu não
em cargo' da mesma
denominação,
ainda que de outro Ministério ou órgão da adrmnisbreçâo centralizada.
§ 29. O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos funcionários de
órgão da admínístraçâo descentralizada, desde que a interinidade se tenha verificado em cargo integrante
do quadro da mesma autarquia.
Art. 46. Quando houver fusão de
classes de mesmo nível de venciment-O,
de "duas ou mais séries de classes, os
funcionários contarão, na nova classe, a antiguidade de classe que tiverem na data da fusão,
Parágrafo. único. O dtspor to neste
artigo é aplicável aOS casos de reclassificação de cargo, de uma série de
classes em oucra, ou de cargo de elasse singular em série de classes.
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Art. 47. Quando houver elevação
de nível inferior de vencimentos voe
uma série de classes, cem a fusão de
classes sucessivas, a antiguidade dos
runctonãrtos. na classe que resultar
da fusão, será contada do seguinte
modo:
I - Os funcionários de classe inicial contarão a antiguidade que tiverem .nessa classe, na data da fusão,
Ir - Os runcionários das classes
superiores à inicial, contarão a soma
das seguintes parcelas:
8) a antiguidade que tiverem
na
classe a que pertencerem, na .date da
fusão; e
b) a antiguidade. que tenham tido
nas classes ínrartores da série
de
classes, nas retas em que houverem

sido provldos ,
Art. 48. A antiguidade de classe
será contada:
r - Nos casos de nomeação, readmissão, transferência a pedido, reversão ou aproveitamento, a pat-tlr
da
data em cue o runcrouãno entrar rio
exercício
cargo:
11 _ Nos casos de nomeação por
acesso,
promoção e readaptação, a
partér de SU3, vigência: e
III - No caso de
transferência

ao

ex otfício, considerando-se

o

perío-

do de exercício que o funcionário possuía na classe quando foi transferido.

Art.. 49, Quando oco-rrer empate na
classificação por amtiguldade,
terá
preferência, sucessivamente:
'1ÇI - o Iunclonárir, de ma.íor tempo
de serviço público federal;
2°' _ o de maior tempo de serviço
público;
3°
o de -maíor rorole: e
4l! - o mais 'idoso:
'
§ 1° Quando se tratar de classe
inicial, o primeiro desempate será
f e i t o pe113,. classificação expressa
expressa pela nota final em concurso
prestado para Ingresso na- série de
classes .
§ zo. Corno tempo de serviço públi-co redéral será computado Q. exercicio em quatscuer cargos ou funções
da admínistração federal, ceutralízada ou autárquica, bem coma o período de serviço militar pl'est8.dotlo
Exército, à Marinha e à Aeronáutdca.

EXECUTIVO

85

§ 3°. Será computado com tempo
de serviço público o que tenha sido
prestado à União, Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, em
cargo ou função civil ou militar, ininterruptamente ou mão. em órgão de
administração direta ou autárqu'ca,
bem como em sociedade de economia
místa ou em fundações instituídas
pelo Poder Público, apurado "à vista
dos registros de freqüência, fõõhas
de pagamento ou dos .elemenros regularmente averbados no assentámento individual do funcionário,
Art. 50, Na apuração do tempo líquido de efetivo exercício pera determinação da antigüidade de clas:se, bem como do desempate previsto
no artigo anterior, serão incluídos os
períodos de afastamento decorrentes
de:
a)
férias;
b)
c)
d)

casamento ;

luto;
exercício de outro cargo federal!
de prpvrmento em comissão;
e) convocação para o serviço mí-

Ittar ;

t) júri e outros serviços obrigatóri-os por Iéí:
g)
exercício de função ou cargo
de govêrno ou admíntstraçâo,
em
qualquer parte do território necíonar, por nomeação do Presidente da
República:
h) desempelll10 de função eletiva
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Munícíníos:
~
i) licença espectat:"
,
j) licença. à funcionária gestante,
ao funcíonárfo acidentado em serviço ou atacado de doença protlsstonal,
na forma dos artigos l(J5 e 107 da
Lei n? 1. 711, de 28 de oueuo-o de

de 195·2;
l) missão ou estudo no estrangeiro,
quando o afastamento houver sido
autorizado pelo Presidente da Reoública;
m) exercício.
em comissão, de
cargos de chefia n03 serviços
dos
Eatados, Distrito Federal, Terrrtórtos
e Municípios;
n)
exercício de função de direção
em socíedade de economia mista. ou
em fundações tnstítuídas por lei federal:
o) trânsito, na forma prevista no
ar-t . 36 da Lei nv 1.711, de 28 de outubro de 19'52;
p) doença comprovada em Inspeçáo médica, ncs têrmos do ar tígo 123
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da Lei nc 1.711, de 28 de outubro de
1952;; e

q) expressa determinação legal,
outros cMOS.

em

Art. 51, Não se contará tempo de

serviço concorrente ou simultâneamente prestado. em dois ou mais cargos
ou funções, à União, Estados, Distrito
Federal, Municípios,' Territórios, Autarquias ou sociedade de Economia
Mista.
CAPÍTULO IV

Das

Comissões

de Promoção

Art. 52. Em cada Ministério, órgão diretamente subordinado à Presidência da República,

autarquia e

repartição admínistratrvamenre autônoma que possua quadro próprio de
pessoal, haverá uma Comtssâo
de
Promoção,

integrada de

5 (cinco)

membros,
designados e dispensados
oato respectivo Ministro de Estado
ou dirigente .
parágrafo único. Os membros da
Comissão tomarão posse perante a
autoridade competente para os desig-

nar.

Art. 53. A Comissão a que se refere o artigo anterior se compõe .
a) do dirigente da Divisão, Diretoria ou Serviço do Pessoal ou, em caso
de inexistência, do órgão de admtmstraçâo geral, que a presidirá:
b) de dois chefes de répartáçâo ou
serviço:
c) de dois funcionários altamente
qualificados.
§. 1°. Em se tratando de Mmistérro
Militar. a Comissão será composta:
a)
da autcrídads a que estiver
imediatamente subordinado o respcc..
tivo órgão de pessoal civil, Que a

presidirá:

b) de dois chefes de repartição ou
serviço, um das quais, obrigatoríamente, o dirigente do órgão de pessoal

cívíl ;
c) de dois funcionários altamente
qualificacos .

§ 2 Q OS membros de que trata a
alínea c dêste artigo e do § 1° serão
escolhidos entre funcícnários que não
tenham pcseibíudade de promoção OU
acesso.
S 39 Não havendo .functoná.riog qUe
preencham 0S requisites do parágrafo anteríor, a escôlha poderá recair
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em ocupante efetivo de cargo não
inferior ao nível 14.
§ 49 A Comissão funcionará com
um mínimo de três membros, sendo
obrigatória a partácípação de, pelo
menos. um dos indícadoc EG.s referí.,
das aÚneas "c".
Art. 54. Compete à Comissã-o de
Promoção:

a)
rever '9 julgamento inicial dos
funcionário.s expresso nos Boletins de
Merecímento;
b)
elaborar, semestralmente, as
claGsificaçõesde merecimento' e de
antigüidade, de acôrdo com as normas
constantes dêste Regulamento, em
referência a cada série de classes,
mesmo não havendo vagas a preencher;
C) elaborar, no decorrer do
terceiro mês de cada trimesta'e, os expedientes definitivos de promoção,
abraneenôo 0.3 ràrres de classes em
que houver vagas - prcenehíveís:
d)
apreciar os recursos mterocstcc
por funcíonárlos contra julgamento
<ias condições essenciais de merecimento, de que trata o art. 36 dêste
decreto, decidindo eõbre OS' mesrq.os;. e
e) examinar l'IeCurS05 de íuncíonál'Í'0s contra erros ou omissões h~
vidos nas classíflcações de merecimente e de ant.ígüídede, ouvido o
respectivo órgão de pessoal.
Art. 55. Ao rever o [ujgamento
inicial, e em face dos elementos informatívcs de que dispuser, poderá a
Comissão de Promoção impugnar os
quesitos .ínadequadamenta preenchidos
pelo chefe do funcionário.
.Parágrafo único . Antes da ímpugnaçào "de que trate êsta artigo, deverá
a .Comissão de Prcmocâc efetuar as
diligências consideradas
indispensáveis, scltcrtando, se necessário, nôvo
pronunciamento do chefe imediato,
a. respeito do quesito ou quecttos
qnestáonados ,
Art. 56. Para cumprimento do
dísposto neste Regulamento, a Oomíasâo de Promoção l,oáaSSessol·;':menta permanente do órgão central
de pessoal ou do órgão de admsnis.
tração-geral,
CAPITULO V

Do processamento das promoções

Art. 57. A fim de ordenar o processamento das promoções, fica. o
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ano civil dividido nos trimestres se,
guíntes:
I Primeiro trimestre, compreendendo os meses de janeíro a
março:
Ir
Segundo trimestre, cem
preendendo O;:; meses de abril a
junho;
UI - Terceiro trimestre, compreendendo os meses de. julho a setembro; e
Quarto trimestre, comIV
preendendo os meses de outubro a
dezembro.
Art. 58. Naspromoc6es a serem
realizadas em março, junho, setembro
e, <!-e~cmpro serão providas as vagas
verírícadac, respectivamente, até o
ú.um., dia dos meses de jenelro abril
julho e outubro.
"
Art. 59. A promoção se efetuara
mediante Decreto Colctdvo, lavrado
pela Comissão de promoção, e expedido para cada quadro ourorte
de quadro.
'
Parágrafo único. Publicado o decreto coletivo, o órgão de pessoal,
além das outras prrvidêncías que lhe
cabem, apoatilará o último, titulo do
funcionário referente ao seu cargo
eteavo, para o efeito de consignar a
promoçàc, índícandc o critério a que
a ~ mesma obedeceu e a data da V1gêncía.
AI't. 60. Os órgáos
de
pessoal
manterão rigorosamente em rua o
assentamento individual do 'funcionário, com O registro exato cios elementos necessários à apuração da anti
gtítdace de classe, do merecimento e
do tempo de serviço público federal
e geral.
Art. 6'1. Os órgãos de pessoal,
com os, elementos de qU3 dispuseram
e Os rornecidcs pelo-s chefes de repartição, manterão rigorosamente em
dia registro de. vagas, com íncãcaçâo
do crítérto a que obedecerá o seu
prcvímento .
Art. 62. 05 chefes de repartlcâo
comunicarão, direta e imediatamente
a~ órgão ,d~ pessoal respectivo, PO~
VIa telegráfica, quando Se tra tal' de
repartdçâo sediada nos Estados ou no
e~:terior, o faleeímento de funcíonáno que trabalharcsob suas ordens.
Parágrafo único. O órgão de
pcsscal cprovídenclará a obrtaatórta
publícaeão
do falecimento ~om a
Indicação da respectdvn d.ata'.
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Art. 63. Na hipótese dos artigos
46 e 47, o Órgáo de pessoal transmitirá à COYJ1k.<:sáo de Promoção, no
prazo de 3{l (trinta) dias, contados
Q,3. vigência
da Lei respectiva, _ a
classifícação par ordem de antigüidade de
todos os funcionários
CUj03 cargos foram abrangidos pela
reclassificação ou fusão.
Parágrafo único. A Comissão de
Promcçao reverá a classificação e a
enviará à publica..ção dentro de 15
(quinze) dias, a partir de seu recebimento.
Art. ,64. Em fevereiro e agôstc de
cada àno, a Comissão de Promoção
provídenctará a publicação das classí.,
fícações semestrais, por ordem de
mereêímento e de antigüidade de
classe dos ocupantes efetivos de
cargos integrantes de série de classes,
inclusive mencionando, quando ce..
bivel, os dados referentes ao desemnate.
§ 1,<.' li classificação
por merecimento será elaborada com base nos
resultados parciais dos Boletins de
Merecimento dos quatro últimos semestres, que traduzem o grau de
merecimento do funcionário, nos
têrmos do art. 39 dêste Regulamento, conforme Mcdêlo anexo.
§ 2.9 A classificação por antiguidade de classe será elaborada com
base no tempo de serviço apurado,
respectivamente, até 31 de deaembro
do ano anterior e 3·0 de junho do
ano corrente, na formá do Modelo
anexo.
§ 3.9 A clasriíácação por merecimento ou por antiguidade de classe
1: erá repubücada,
total ou parcialmente, a juízo da Comissão de Pl'Omoção. no caro de se verificar engano ou omíss io na apuração que
lhe serviu de base.
Art. 65. Das clarsif'icaçôes semestrais a que se retere o artigo anterior, poderão os funcionários Inte'ressados recorrer ao Ministro de Dstado, dirigente de órgão não ministerial, de auterquía ou de repartição
edmimstrativamente autônoma, dentro do prazo de 3'0 .(trinta) dias a
contar da respectiva publicação.
Parágrafo único. O recurso de que
trata êste artigo será encaminhado
por intermédio da Comissão de Promoção, que sôba'e o mesmo se pron~nciará e, na hipótese de conside'rá-Io oabível.. providenciará a ímediata retíf.cação da classífícaçãc ím-
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pugnada, caso em que não será dado prosseguimento. ao recurso.

Art,
Nos primeiros dez dias
de janeiro e julho, o chefe ímedíatc
üô ,

do runctonárío aferirá as suas condícôes essencia.s de metecímento. da

acôrdo com as normas estacelecldas
neste Regulamento.
Art.

67. Preenchido o Boietím de

Merecimento, a autoridade dará Imediata vista. do mesmo ao funcioná1':0 interessado, que apará seu "ciente" no prazo máximo de 3

(trê~)

dias.
§ 1.9 Dentro do pl'D.Z-O de 5 (cinco)

dias &PÓS a ciência do funcionário,

o seu chefe imediato encaminhará
o Boletim de Merecimento dír.etamente- à Comissão de promoção.
§ 2,9 No coaso de _encontrar-se
o
runcíonár:o afa-stado do serviço e
ímposaibilttado de comparecer à 1'8-

pal'tiçãcpara tomar ciência, o .Bcletim será normalmente remetido à
Comi-são

doe

Promoção,

devendo,

nessa hipótese, o chefe imediato extrair cópia autent.cada do mesmo,
para dar postencrmente vista ao interessado ..
CAPíTULO

VI

Disposições T;'·u(ZS'itóri{i.;
e Finais

Art. 68.

Na vigênc.a -de

Lei nú-

mero 3.780, de 12 62 julho de 196(},
as primeiras promoções ccrresponderáo ao tercc.ru trtmest.re de lGC~ e
vtgorar.ic a partir de 30 ée setembro
do mesmo ano,
Parágruto Ú111CO. Na seoüêncla

2.

ser mícíede , as 'duas primeiras promcçôes obedecerão

ao

crítéríu de

merecimento e a terceira ao dê antiguidade de classe, e assim SUCt'':;-sivarnente
Art. 6S. Para permitir a

da 1I1Gdid" mencion-ada nc.

8X~CUG:'

U

,·t;g0
mereo.mento dos OCUP8..\11
eretlvo.s de cargos integr-antes das s2-

trvos, as respectivas m·OD.1C:GÕ~<; rl2JCJ
poderão ser processadas. 111:'1.5 quando o ferem, os efeàtcs retroagirlo a
30 de' setembro 0.13 19'63.
Parágrafo
único. O merecíznento
dos íuncíonáríos dos órgãos nas ccndíções indicadas

neste

artigo será

aferido 11a forma do artigo anterior,
considerando-se, para isso, os cargos
em que estão classifícados, por forG'1
do enquadramento provisórío .
Art. 71. Os servidores de que tratam as Leis TIS. 2.2íH, 3.483, 3.7'72.
3.826 (art .. 14), 3.966, 3.967, 4.054,
4.0'59 rcrt. 23, parágrafo umcoj , ,8
4,242, de, respectivamente, 9 'de
agôsto de 19M, 8 de
dezembro de
19'5,3, 13 de junho de 19'50, 23 de no,
-vembro de 1960, 5 de outubro de
1961, 5 de outubro de 19-61, 2 de .abril
de 1962, 15 de junho de 1964 e 17
de julho de 19'63, somente poderão

concorrer a promoções
medida que
completarem 5 (cinco) anos de serviço.
Par9,gTafoúnico. Atendidos o requl;
sito expresso neste artigo e o interstício na classe, o nome. do funcionário será incluído nas classificações
por merecimento e por antíguídade de
classe, pass ando o mesmo a concorrer li promoções que se reaêizarem
a ,partir do trimestre seguinte ao em
que completar o qüinqüênio.
Art, 72. Em se tratando de run,
cionáric efetivado por fôrça da Lei
n.c 4.054, de 19S2, do art. 37 da Lei
à

n.c 4.069, de 1962, e do art. 50 da
Lei n.v 4.242, de 1963, além dos 1'8qtneítcs exigidos ,nQ artégo e.ntectcr. a

sua primeira. promoção, seja por merecimento seja. per ans.guídade M
classe, dependerá de prévia habilitação em provas interna.'>.
§

1.9 As prova,'; terão escritas

e

versarão sôbre conhecimentos semelhantes aos
exigidos
em concurso
'para íngrest o na respectiva série de
Cl8.SS2s,

rte., di; classes, e relativo 3-0 p-inteiro-semes tre de 1053, será Rj'.?i'i~c mediante o preenchunento do 13~)12t,'m ti"

Os Iuncicnárros que obtiverem o
grau mínimo estabelecido 1103 editais
dos CGnCu.rS0S públicos.
§ 2.9 Quando não tiver havido C0!1curso para a série de classes, caberá

Merecimento a oue Si; r-etere

Q

ar-

tigo 33 e de ~cf;l'do Com as ;:1G"t~n'1_:;

constantes. dêste Regulamente, ten-

do em vista a atuação

qucle período,
Art

70,

f:.msi:~~-::ü

Em J:2>Ç8.0 eo.,

na-

~V;::n',st,{>

rios, órgãos diretamente suborúinador 3,0 Presidente
d-a Recública e
2.-'Ut~-~·qlÜ:?S,
enquanto
nto' ferem
8.prv'.".do" os enquadr ?_l?" ,::n~c3 {:12fi~~i-

oonsiderando-se

habiütadós

tenor. o

à Divlrâo de

Seleção e Aperfeiçoa-

mento do Departamento Adminí-tc-ativo do Serviç-o Público indicar os conhectmentcs exigíveis nas p:·OVnS,

§ 3.'/ As provas serão realizadas S8c
meetralmente. nos períodos de janeiro-f'evereiro e d·3 julho-agosto, e a
elas somente pcderãr, concorrer os
.fl\-:l.::_:,~~":.~,,rios C:~.1.8 completarem o (l~Un-
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qüênio até o último dia dC:3 meses
de dezembro e de julho, rCSDGCU".s.-

mente,
S 49 Ocorrendo empate na cíesstficação de merecimento e de antdgül-

dadede classe, aphcam-se os crít.énos
fixadas no art , 49.
Art._ 73. Nas promoções realizadas
a partir do terceiro trimestre de
1963, serão aplicadas as normas deste
Regulamento, consíder ando-se, para
efeIto de grau de merecimento:
I índice. de merecimento do
Boletim referente ao p nmetro semes.,
tre de 1963, para as promoções corres
pendeu tes ao terceiro e quatro trimestres de 1963.
II - A média arttmétioa dos índíces de merecrment-, dOS Boletins reIatívos aos primeiro e segundo se-

mestres de 1963, para as promoções

correspondentes aos primeiro e .se-

gundc trimestres de 1964.
lU - A média ari tmétíce dos índices de merecimento dos Boletins relativos a03 primeiro e segundo semes
tres de 1963 e ao primeiro .semeatre
de 1964, P8.1-a as promoções correspendentes ao terceiro e quarto trt-.
mestres de 1964;
Art. 74. Na eie.ooraçào da classiticaçào báSICa de
antigüidade d.:'
classe d03 funcíonarios, que servirá
de fundamento para as promoçôe., a
par-tir do terceiro trimestre de 1953.
bem como 118 cômputo do íntersticío
a que Se refere o art. 7° serão observadas as seguintes normas:
I -

Para Os que possuíam a qua-

lidade de funcionário a 30 de' junho
de lB60:
a)
conta-se o tempo na classe a
que, à época, pertencia, na hipótese

de, se integrar a nova cll'<sse _apenes
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b) conta-se o tempo na referência a que, à época, pertencia, bem

corno o tempo das referêncas ínteríores na antiga série funcional, na
hipótese de ze integrar a nova classede antigos ocupantes de 111ai;:; de urna.
referência.

IH - Para Os extranumerários contl'8..tado;s. e tarefeíros que, a 30 de
junho de 1960, já Se encontravam
equíparadoa a tunoionárío, por fôrça
dQ. Lei nc 2.284, de 9 de agôsto .de
1954, conta. se o tempo na referência

de. extranumerá.no-menaalisgg em que
foram transformados. bem como o
tempo- de função ele centre ta do ou
tarefeiro. a partir da vigência Cu.
equípareçào ou, da data em que
preencheram as condíçõea para eSS8..
equiparnçâo ,

IV - Para o pessoal de dotação
global, ja equiparado ao extranumerário-mensalista, em virtude da. Lei
nv 3,433, de 8 de dezembro' de 1958,
ou da Lei li\' 3.772, de 13 de junho
de 196), conta-se o tempo de serviço
prestado naquela qualidade, ao partir
cta data em que completou o qüinqüênio necessário à equiparação.
V - Para OE extranumerár.os contratados e tarefetros, de que trata a

Lei nv 2.28.Q, de 9 de agôsto de 1954.

assim cerne para o .pe.ssoal a que se'
referem as Lci3 ns. 3.433 e 3.772, de,
respectivamente, 8 de dezembro de1953 e 13 de junho de 1960, enqua..
drados no Sistema de Classífícaçáo
de Cargos, nos termos do art. 19 da
Lei uv 3 780. de 12 de julho d~ 1950,.
antes de h.averem completado ()
qiunqüêmo de serviço, conta-se o
tempo a partir d.e Vi de julho c, 1930,

ínclusíve .
VI

~~

para o pessoal a que se refe.,

de antigos ccupantas de uma mesma

rem 8.,5 Leis ns. 3.826
(art. 14),
3.966, 3.867 e 4.069 (arb. 23, parà-.

b)
conta-se o tempo na: classe a
que, a 81JOCa, pertencta, bem como
o tempo líquido da;:; claeses Inferíores
112,. ~!l~iga C8JT2lr~l., na hípótesa de 58
tntegrar oS', nova classe de antigos
ocupantes de mais de uma classe.
II - Para Os que possuíam a qua-

grafo úmoo) , de, respectivamente,
23 de novembro de 1e60, 5 de outubro
de 1951, 5 de outubro de 1961 e 15 de
tunno de. 1962. que possuam. ou não;
o., cinco anos de servico necessários.
à o))';,t!1Ç[1.Q do beneficio, conta-s e o
tempo a partar. da vigência dos' mene.':>:'.'~.dG~; orece.tcs legais, lSUJ· e, respacuvamente, de 1'" de dezembro dê'

classe; ou

lictade de extranumerárto-mensaltsta
a 30 de j unho de 19BO:
cq oonta-sa o tempo na reterênci2. a que, à época, pertencia, na
hipót'63e ce se integrar a nova classe
apena.s de antigos c-cLlpantes de ume
mesma referência; ou

1960. de fi. de outubro de 1961; de 6 de
outubro ce 1&61 e de 15 de
junho'
de 1932.

VII -

Pare 03 funcionários Intert.,

nos, beneftetauos pela Lei nv 4.054,

Ares
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DO PODER

de 2 de abril da 1962, pelo art. 37 da
Lei n'] 4.069, de 11 de junho de 1962.
e pelo art.. 50 da Lei nv 4.242, de
17 de julho de 1963 ou para os que
tenham sido nomeados. em caráter
efetivo, em virtude de habilitação em
concurse, conta-se o período de in terímdade que houverem tido em carzo
idêntica ao que OCupavam. à data e:'11
que foram ou vierem a ser efetivados.
VIII - Para os tuncionàrros nomeados após 15' de julho de n:l~:
conte. se o tempo a partir da d<atà do
respectivo exercícto .
~

19' Ea classificação

básica

de

que trata êste artigo será apurado
tempo de antigüidade de classe f!

°

de serviço público até 31 doe julho
de 1963.

A classíttcaçâo básica será
organizada pela Comissão de Promoção, com o assessoramento do
respeetívo ól~gão de pessoal e, em
§ 2°

seguida, publicada no Diário Oticial,
§
Da classificação básica de
antigu-dade de classe, caberá recurso
~o _Ministro de 'Estado, dirig-ente dfl
orgao diretamente subordinado à
Presidência da República ou de' autarquia, dentro do prazo de 30
(trtnta) dias, contados a partir da
respectiva publicação.
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Art. 75. Quando ocorrer empate
na classificação básica de antígü!cacta .de classe,
terá preferência

sucesstvamenté, considerada e situação em 30 de junho de 1960:
1°
2°
peloayt.

O funcionário.
O
extranumerário amparado
porágr afo único do art . 18 e
23 de Ato das Ddsposíçôes oons.

~XECUTIVO

sido aprovado, ou nã-o, ° enquadramento definitivo dos Iuncíonáríos.
na forma. da Lei no 3.780, de 196Q.
Art. 77,

A revisão

derais ,

Art. 79.

As promoções dos Diplo_

matas e dos Procuradores das Autarquias tar-se-âo de acôrdo com a legislação especifica, aplicando-se sub-

sidíàrramente, as disposições oeste Regutc mento ,
Art. 80-. As dúvidas suscitadas na
execução do presente Regulamento
serão resolvidas pelo Departamento
Administrativo do Serviço Público.

Art. 81. Ficam revogados o D8ereto nv 32;015, de 29 de dezembro
de 1852, e Os que posteriormente o
mornncaram, assim c-omo
Decreto
nc 1.225. de 22 de junho de 19,62,
e demais disposições 'em contràrro,

°

Art. 82. ~ste Decreto entrará em
vlgor na data de sua. publicação.
Brasília. em 23 de janeiro de 1964;
da Jndependéncia e '76.° da Re-

1~3.')

púbnca .
JoÃo

GOULbRT

Abelardo Juremo:
Borges de Souza M nt"ta

Syl-Vio

2° O
extranumerário amparado
pela Lei no 2.234, de 9 de agõstc de
1954.

Jair Ribeiro

O pessoal amparado pela Lei
nv 3 483, de 8 de dezembro de 1853.
ou p-eb, Lei nv 3.772, de 13 de junno
de 196'Ü.

parágrafo único. Ocorrendo aindc
empate, proceder-se à na f Orm 3. tndlcada no art. 49. dêste Regulamento_
Art. 76. As disposíçôes dêste c«pitulo serão uniformemente observadas por todo o serviço público civil
federal, centruhzado ou -teseentreüzado, não importando se já t-enha

Boletins

Art. '(8. As disposições dêste Regujamento aplicam-se às promoções
dos funcionários das auterquíax re-

ntucíonaís 'I'rancrtórías .

<l,,9

dos

d8 Merecimento e a elaboraçar, das
elasarncaçóes semestrais de merecimento e de antigüidade de classe
serão feitas pela Comissac de Pro
moção, com a assistência permanente do órgão de pessoal, conforme estabelece êste Reg-ulamento.

João Augusto de Araújo Castre

Ney Galvào
Expeazto II,'1achaao
Oswaldo

Lima run«

Julio Furquim S[/n17)aquy
Amaury Silva
Anvsio Botelho
Wilson Fadul
Antônio de Oliveira Brito
Egydio Iâichaetseti

(MODEI,O

!:.

.Q!:.!IT.

QUE ~ REFERE

BOLETIM DE MEHECIMENTO

-

ANO

o.

ti

32)

SEMESTRE

e e e o

REPARTIÇÃO:

CONDIÇÕES

-----

ESSENCIAIS

_ .

0

•

I _ QUALIDADE DO TRABALHO
Não pense no volume do trabalho.
Consid~re apenas o grau de exatidão, a precisão e a anre
sentaçao. Junte. se possível, amostra do trabalho comumente executado.

-

-.

Número iil,comum
de
erros

11 -

I;l

~I

L:....J
El"'i"OS

fx'e-

qt/entes

QUANTID!~E

DO

0

Erros ocae.í ona ar
trabalho
normal
í

0

Perfeição
desejada

Excepcionalmente
pe rf e to
í

TR~BALHO

Não pense
Considere
adequada,
volume do

-

na
qualidade do trabalho. ..,
"""...
tao-solÍlente a prodgçao dlaria ou outra unidad0'
comparada aos padroes desejados, inclusive
o
trabalho produzido.
Indique, se poesívei.a quantidade do trabalho executado.

Insuficien

Razoável

te
2'8'4.6'3i1 -
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.

Suficiente

Acima
média

da

Excepcio-·
naI

III - AUTO SUFICIENCIA
CaIJacidade para desempenhar as tarefas de que foi_incumbi40, sem necessidade de assistência ou supervisao per~anente üe outrem.

Necessita.
em caráter
permanente,
de assist0ncia

Necessita
f1!:e-

de

qt\ente as
sistênciã

Preci.sa ge
81.1pervisao
ocasional

Necessita

raramente

de .§uparvisao

Não preci

aa de as::
sistência
ou §upervisaQ

IV - INICIATIVA

Capacidade de pensar e agir com senso comum na falta de
normas e processos de trabalhe pr~viamente determinados,
assim COmo a de aprosentarsugestoes ou idéias tendentes
ao aperfeiçoamento do serviço.

0
N

possui

Nao

iniciativa

0-

Quase nao
possuí iniciativa.

0

G

Demonstra
iniciat1ooasã o

Vil.

nalmente

v

,~

Excepcional iniciativa

TIROC1NIO
C~1,r:~rc.1 'dE~<J.e I;B:1:~a, ~'?\lr ali ar
c:i.;i:";(j<(!:3 q110 df~VG t· cma:r c
f"''''''-'-'"'"'''''!
~

~ ~~

.~

!

''''''-'.'~~~-'!

F-z:;,.l t-~~

(~Iê)

t,il"Ge:fn:~.0

234.631 -

Demonstra
iniciatiVil. COIll fre
qil.ência -

0
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e

o.i scerni.r

dcs de

0-

r"~-l

I

L

3 í
•.J

Rogt:"l-.lal" ti

J:odn~o

I)e 5,13

j

á,'iI<J1

tü'odni,o

Excepdo-

nal tircc:1.nio

VI - COLABORAÇÃO
Qualidad~ de cooperar com a chefia ~ c2m os colegas
realizaçao dos trahalhos afetos ao orgao em que tem
x0rcício.

0

Reluta em
cooperar

CU

Colahora
pouco

0

Dá colahoboraçao re
guIar
-

GJ

Coopera
com fre
qtl.enciã

na
e-

úá excepcio

li.!l coopera
çao

VII - tTICA PROFISSIONAL
Capacidade da discrição d~monstradano exercício da ativ!
dad~ funeional. ou em ~azao dela. assim como de agir
com
.coxtesia e polidez no trato com os colegas e as partes.

GJ

GJ

GJ

GJ

GJ

Compórtamen Corepcr-t amen Comportamen Comportamen Comportamen
to insufi= to regLüar- to normal .- to dese.j adõ to excepoiõ
nal
~ente

VIII - CONkIECIMENTO DO TRABALHO
Capacidade para realizar as atrihuições inerentes ao car_
go. com pleno, conhecimento dos métodos e técnicas de tra_
balho utilizados.

0

lnsuficien
tas capacT
dada e co=nheoimento

0

Regulares
capacidade e 00nhe c aento
í

[!]

0

Normais ca:
pacidade e
conheoimen
to

-

Desejados

capaed da-,
de e 00-

nhecimento

0

Excepc!onaia cap!!:.
cidade e
conheci"
mento

IX _ APERFEIÇOAMENTO

FL~CIONAL

Com.provação de capacidade para melhor de.§empenho das 11.:1:1v da de s normaf.s do cargo e :eara xealizu<;)ao de at r bufçoe s
superiQres, adquirida atraves de cursos tegulares 1'elac10
nados com aquelas ativida~es ou atribuiçoes, bem como por
intermédio de e s t udo s ou trabalhos, específicos.
'
í

í

.

Demonstra
pouco aperfeiçoa
lllsnto lau
ct ona I _.

Nri'o compro
.

"';;'"

va ape:rfoJl.

QQG1Iaento "'~

f1u1cional

Aperfeiçoa
mant o fun=
e onaj re..
guIar
í

Aperfeiç0ll;
manto funcional de=
sejado

Comprova ao!
cepc onaã a
perfeiçoa-mant~ funcional
í

QB~~IrL~ÃOg Relacionar. em anexo, os cursos realizados, ~om j~

tada do~ diplomas ou certificados de conclusao
ou
indicaçao do Diário Oficial que publicou os respectivos resultados.

NélCão de resllonsalJilidade e seriedade com que o funeionlÍriõ desempenha suas atribuições.

GJ

Cç,mpoZ'tamen
to
te

insll.fi::

GJ

Comportamen
to regulal'-

$QGO~00.0e~C.Q~9~e

••

GJ

Comportaman
to doaejadõ

Comportamen
to normal -

G~gO&&·O~ • • • • •

A.& ••

[J
Comportamen
to excepciõ

nal

OO • • 8 • • • $ • • 08 • • • • • • • • •

-

e ••

(Denominaçao do órgao e data)
~.G.~00~.eOO$Q• • C$~&CO~Go • •

$e.ooo.o ••

e~~8G.O~ • •

O • • • O$ • • • • • • • •

0.

(Assinatura e cargo ou função do chefe imediato do funcionário)
de

de

OGOQo~eoo~~~QQ.ceoe~OQ

••••

~o*eo~oooee

(Assinatura do fun~ionário)
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UNIDADES

CONDIÇÕES

1 ponto

Falta:

=Xmpc:ntualid..de horária
íentradil.s tardias ou.
saídas Iliutecipadas 1e e e 00 o ••

PONTOS

Grupo de três: 1

rReplt'EH\m~ão••••

po~to

2 pontos.

Dia !ia

su. sp e n 8 a O Q ~ t) o Q

I ~e8t!tu!ção

aus~

pensaot

Destituição
de funçao:

,la fu.nçao •••••

3 pontos

10 pontos

+----------1--.-'------1
- Total de pontos

~sutTADO

Condições essenciais

DA
.0 ••••••••••••• ••••••

Cond.,.ç\)l;lS eOI!J:(31em.entar08 ••• o

0·$

+

Pontos

e e o c ee e e e o.

[Dat a , assinatura e cargo do funcLonário que iêz aS anotações).
VISTO, ali.

de

de

oovo.$p$O~e000Q6&0.CO&OQoee.e

••

G.o-e~O$eeo.oe

(Dirigente do ,ij;rgão de pessoal)
~G4. -63'1·

-
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I - Cada fator 4everâ ser cOllsiderado à base do comportawento
funcional durante o semestre a que corresponder o Boletim.
11 - Apos a análise de cada fator. a autoridade 1?l'eenel1erá

o

VO.•

IrI

~

A auto:rià.ade devorá ate:rrtar para a ci:nmnstâneia de li'w o
preenchimento de um

naQ se pode chocar com o

~~0sito

outro ou üútroe. guardando a
de

devida,ha!~lCnia

do

e equilíbrio

jnlgamento~
~

IV - O julgamento deve ser justos imparcial. a tim de nao oca
alonar tnjustificavel igualdade ou desigualdadü entre fan
cioDá.rios integxa.ntes das mssmas classe

lfJ

série de

clag~

se s ,

v-

O preenchimento do

~lesito

on máximo (I ou 5) deve ser

relativo ao

j~lgamento

ohrigatõ~iameute

mínimo

justificado
~

por escrito. esclarecendo a autoridade as razoes
nantes dessa atitude.

determi

ANO ~

S:®RIE DE CLASSES:
NíVEL:

CLASSE:

=

-

-

~

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

Tempo de serviç9 em dias

NOME :üO

~Ul~aIONARIO

Grau de
merecimento

Serviço
pliblico
Feél.eral

--~~=<~'=~~~~~~.,;==·_-"=~==-I---=-

I,

Serviço
Público

r=

em Geral
._"O_~

!
I

!

NOTA:

QLlando o desempate ocorrer em raz~o dos outros crit~rlos e~
tabelecidos no art. 49, por f$rça do art. 40, tal circunst~ncia devera ser consignada em observaç~o, apondo-se um a~
terisco ~ frente dos nomes dos funcion~rios beneficiados:
ObservaçÊfo:

2'84.&31 -
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OI

(2)

Desempate em rE\zao da nota final do cone.o
curso.
'" de prole.
Desempate em razao

(3)

Ao
De asmpa te em Y'llzao
da idade.

(1)

(Modê10 a que se refere o § 22 do art. 64)

SEMESTRE:

ANO:

Sn'EIE DE CLASSES:

CLASSE:

NrvEL:

NOME DO

.

FUNCIONf~nIO

Tempo de serviço em dias
.~=-=

= ....

~~

Serviço
Público
Federal

Classes

I

,

~

Servioo
Público
em Gercü

.--'

NOTA:

íi)uando o desempa.te ocor:rec em razão dos outros crit~rios esta
belecidos no art. 49,tal circunstância dever~ ser consigna-da em observação, apondo-se um asterfsco à frente dos nomes
dos funcionários beneficiados:
Observação:

-

(1) Desempate em razao da nota final do concurso
( 2) Desempate em razao de prole.
I!'

O)
284. ,,31

-
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-

Desempate em razao da idade.

ATOS

DECRETO NO) 53.481 JANEIRO DE 1964

DE

DO FODER EXE:::UTIVO

23

DE

Regulamenía a transferência e a Temoção dos [usicumórios públicos civis da União,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Con~tituicão Federal. e tendo em vista o dispósto nas
Leis nvs 1,711 e 3.780, de 28 de outubro de. 1952 e 12 de julho de 19'ÔO,
respectdvamente, decreta:
CAPÍTULO I

Da Transieréticic

Art. 1°. 'I'ransferêneia é o ato de
provimento mediante o qual se processa a mcvimentaçao do funcionário,
~e um para outro cargo de fgual ven-

címanto .

Art. 2(1. caberá a transferência:
I - de uma para outra série de
classes da mesma denominação de
quadros ou de Ministérios diferentes
incuusíve dos de Territórios Federais;'
II -- dê uma para outra série de
classes de denominação diversa;
III - de um cargo de sérre de classes para outro de classe singular;
IV - de um cargo de classe singuIar para outro c~( mesma natureza.
V - de um C<1,t'gc de serta de classes
ou de classe síngunu para outro ísolado. de provimento efetivo;
VI - de um (;'Mg'L isolada, de provimento efetivo para outro da mesma

natureza,

Art. 3 Q • A, transferência rar-sc-á:
I . --.--, a pedido do funcionário, atendida a conveniência do serviço;
II - ex ottioo, no interêsse da administração,
Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado ou dirigente de órgão
diretamente subordinado ao Presidente da República proferir decisão final
quanto à conveniência do serviço ou
ínterêsse dto administração após o pronunciamento do respectivo órgão de
pessoal ~
Art. 4(>. Nas hipóteses prevístas 110
artigo 2,0, itens III e V, a transferência só poderá ser feita a pedido escrito do funcionário.
Art. 59. São condícões essenciais
para a transferência: .
I - Quanto ao cargo a ser provido:
a) que· seja de provimento efetivo
não considerado excedente ou extin~
to;

91

b) que oon-esponda a vaga ortginárta a ser rovida por merecimento
se a transferência fôr a pedido, para
cargo de série de classes;
c) que se trate de cargo de igual
vencimento ou remuneração.
II _ Quanto ao runoonarro.
a) que seja efetivo;
b) que tenha o ínterst'clo de 365
dias na classe ou no cargo ísosado:
C) que possua o diploma exigido em
lei para o exercício da proüssào própria da classe, série de classes ou do
cargo para a qual se processa a transferência;
cl) que esteja habilitado em con-

curso, observado o respectivo prazo
da validade, Exceto quando se tratar
de transferência de uma para 0,,'>1'8,.
série de classes ou Cl'?·%B singular 'da
mesma denominação 0U para cargo

Isolado de proviment- efetivo, para o
qU:H não se exija concurso:
e)
que não esteja .respondendo o.
processo adnumstrnnvc ou suspense
disciplinar ou preventivamente.
Ai't .. 61?

As transterências para cai

r

gcs de série de classes bem como para
cercos de classe síugure.r ocmpreendída no regime "}e J,C8SS0 nâo excederão de um"têrço rins vagas originárra., QI2 ,;adá':<daG-3€ c só poderão ser
~fetivad&f' nos meses de janeiro, abril,
julho e outubro.
S 1Q - compete ao órgão do pessoal,
havendo transferência autorizada, reservar, na época própria de processamento das promoções, até um têrco
das vagas orígtná.nas para cumprimen~o do disposto neste artigo, comuntcando a ocorrência à Comissão
de Promocão.
§ 2(>
Na;,; transferências a serem
realizadas em janeiro, abril, julho e
r.:utub.ro, serão providas as vagas crigi.tlárla" ocorridas, respectivamente, até
o último dia. de outubro, janeiro, abril
f julho.
Ar.t. 7.(> li habilitaçã-o para transferéncía será comprovada pelo certificado de aprovação em concurso geral
o~ p~ncurso espe~cífico, expedido pela
Dlvlsâo de Seleção e Aperfeíçoamento do Departamento Administrativo do
Serviço Público.
Art. 8°. Entende-se por concurso
geral, o que fôr realizado para provi:"
mente .. 1?O! nomel?-ção, dos cargcs de
ceasse u:uclal de 801'ie da classes ou de
classe smgular ,
Parágrafo único. Até cinco dias an.,
tes da data da realização da primeira
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prova do. concurso geral será. admitida, exclusivamente para fm~ ~e
transferência, a inscrição de funcioná-

rios que satisfaçam as condições dêste
regulamento.
Art. 9? Entende-se por concurso
especific J o .que, ooservadas as rnesmas exigências de habilitação em provas do concurso geral. fôr especial-

mente realizado para fins de tr3DSferência, só sendo nêle admitida a ins-

crição dos funcionários que atenderem
aos requisitos dêste regulamento.
§ 19. A habilitação para transferência será, preferentemente, compro-

vadaem concurso geral.
§ zc. Não será realizado concurso eSpacífico para transferência antes de
decorridos pelo menos doze meses da
data da homologação de concurso ge1'a11 ou de seis meses da data da nomotogação de concurso específico para
a série de classes ou classe singular
a que disser respeito a transferência.
Art. 10. Os funcionários inabtlâtadós em, concurso de transferência só
poderão prestar nôvo concurso especifico decorrido um ano da de.ta em
que o Diário Oficial publicar o respectivo' resultado.
",
,
Parágrafo único, O fi.fhclOnáno que
deixar de comparecer a qualquer das
provas do concurso, para que foi convocado, será considerado mabilítado ,
Al'L 11. O processamento das transferências será o seguinte:
I - De uma para outra série de
ceasses da mesma denominação, de um
careo de classe singular para outro
üú"" mesmas natureza e denominação
ou de Um cargo isolado de provimento efetivo para outro das mesmas natureza e denomtnaçâo de quadro diferente, dentro de próprio Ministério.
19 ) Se fôr a pedido:
a)
pedido de transferência, apresentado por intermédío do chefe imediato com indicação da série de elasses, classe ou cargo isolado e ouadro
pretendidos, será clirigidc ao ntusar

°

0.0 Minístárío:
b) o chefe d8. repartição, após ma-

nifestar-'S8 a respeito da ccnveménela do serviço em atender-se ao pedido, encaminhá-lo-á ao órgão de 02.5soal do Mínlstérío:
c) o órgão de pessoal Instruirá o
pedido tendo em vista os requisitos
relatfvos ao cargO e :;-00 funeionárto,
enumerados 110S Itens 1 e II do artigo

5'1 dêste regulamento e se pronunciará, de to-ma conclusiva, sôbre a coaveníência ou não da transferência;
d.)
em seguida, o pedídc será encamínbado .ro Minístro ::L Estaco que.
se coneoc-dar com 2. trunsferencia, autorizai o seu processamento, na épcC'3. própria; caso contrário, o _pedido
será indeferido;
e)
autorizada a transferência! caberá ao órgão de pessoal, observado o
disposto no artigo 69 dêstc regulamento, preparar .o decreto a ~er. submetido ao presidente da República.
2°) Se fôr ex ottícío. no ínterêsseda administração:
a) o chefe fará proposta, devidamente justificada, quanto ao interêsS8 da. administração, encaminhando-a
ao órgão de pessoal do Mínístérrc:
b) o órgão de pessoal, .ouvmo o chefe da repartiçâo a que pertence o funcionárlo, Instruirá a proposta tendo
em vista os requisites relativos ao cargo e ao funcionário, enumerados nos
itens I e II do artigo 59 dêste regulamento ese pronunciará, de forma conclusi va. tendo em vista o ínterêssa da
admímstração:
c) em seguida, a proposta zerá encammheda ao Ministro de Esta-do Que,
se concordar com a transferência, autortzará o seu processamento, na épo' ::<:1 própria; caso contrário, a proposta
será arquivada;
d) a utorízada a transferência, caberá ao órgão de pessoal, observado o
disposto no artigo 69 dêste regulamento, preparar o projeto de decreto a
ser submetido ao Presidente da REPÚblica.
II - De uma para outra série de
classes ta mesma denominação, de um
cargo declasse smgular para outro das
mesmas natureza e denomíríaçâo ou
ds um cargo- ísoludn de provimento
efetivo para outro das mesmas natureaa e denominação, de quadro de
Mínisterto diferente,
.
l'.l} Se fôr apedido:
a) o pedido de transferência apresentado por intermédio do chefe ímediabo, com indicação da série de classes, classe cu cargo e quadro preteridi dos, será dirigido ao titular do Mi!1isté.rio em Que o funcionário deseja
b) o chefe da reparbtção. após ~a
nifestar-ea a respeito da convemênch do serviço em atender-se ao pedido, eneamtnbá-Io-á ao ó-gáo de .pesscaj do Minístériv;
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c) o órgáo de pessoal. instruirá o
pedido, tendo em , vista 03 requisitos

relativos no tunc.onárro enumere.dos
no ítem TI, do artígo 5.'! dêste regulamento, e se prenunciará, de forma

conclusiva, sõbre a conveniência cu
não da transterência ;
d) em seguida, o pedido será submetido ao Ministro de Estado que, se
concordar COm

.8.

transferência, ên-

caminhará o processo ao Mínisterio
para o qual é pedido; caso contrário,
o pedido sen. indeferido;

havendo concordância, o órgão

e)

de pessoal do Ministério para o qual
a transferência é SOlicitada, informa-

rá sôbre as c-ondições de provimento
do cargo pretendido e dará parecer
conclusivo, tendo -em vista a conveniência do serviço;
f) . o pedido será, a seguir encaminhado ao respectivo Ministre de Es-

tado que, se concordar com a transferência, autorizará seu processamento, na época própria; caso contrário,
o pedido será indeferido, fazendo-se a
devida comunicação ao Ministério de
origem.
'
g) autorizada a medida, caberá eo
órgão de pessoal do Ministério' para o
qual. se processa a transferência, observado o disposto no artigo 69 oeste
regulamento, preparar o decreto a ser
submetido ao Presidente da República.
2.
Se fôr ex offici~, no interesse
da administração:
a) o chefe da repartição interessada fará proposta, devidamente justaficada, quanto ao lnterêsse da administração, encaminhando-a ao órgão
de pessoal do próprio Ministério'
bJ o órgão do: pessoal instrúirá a
proposta, tendo em vista os requisitos relativos ao cargo, enumer adosino
item I do artigo 59 dêste regulamento
e se pronunciará, de forma conclusiva
sôbre o Interêsse da admtnístração na
transferência;
c) em seguida, a proposta será submetida ao Ministro de Estado que, se
concordar com a transferência, encaminhará o processo ao Mlmstérto a
que pertence o funcionário: easo contrário, a, proposta será arquivada:
d) havendo concordância, o órgão
do pessoal, após ouvir o chefe da repartição a que pertence o funcionário, instruirá, a, proposta, tendo em
vista Os requisitos relativos ao funcionário, enumerados no Item TI co
artigo 5.9 dêste regulamento, e dará
Q

)

\parecer conclusivo, tendo em vista
o interêsse da ranmintstraçâo:
ei em seguida ao despache ã~ Mi_
nístro de Esi-8.~D, a proposta será devolvida ao Mínlstérro pera /:J, qual ucva ser. feita a tranroréncía ;
j) recebida a proposta, e no case
de concordênc.a do Ministé-ri-o a 0'.1:-::
pertence o funoionárío, caberá ec órgão de pessoal, observado o dlspcstc
no artigo 69 dêste regulamento, preparar o projeto de decreto a ser submetido ao Presidente da República.
IH - De uma para outra série de
classes de, denominação diversa, de
um cargo de série de classes para outro de classe singular, de um cargo
de classe singular para outro de elas;
se singular, de denommaçâo diversa,
ou, ainda, de um cargo .ísolado de
provimento efetivo
para outro da
mesma natureza e de denominação
diversa, dentro do mesmo Ministério,
1\1) ' - Se fôr apedido:
a) o pedido de transferência, apresentado cor intermédio do chefe imediato, com indicação da série de classes, classe ou cargo e quadro pretendidos, será dirigido ao Ministro de
Estado:
b) o chefe da repartdcão, após manifestar-s e . a respeito da conveníêncía do serviço em atender-se ao pedido, encaminhá-lo-á ao órgão de pessoal do Ministério;
c) o órgão de pessoal Instruirá o
pedido, tendo em vista. Os requisitos
relativos ao cargo e ao funcionário
enúmerados nos itens I e TI do artigó
59 dêste regulamento, e se pronunciará, de forma conclusiva. sôbre <I conveniência. ou não da -transrerêncta:
d) se favorável o parecer e o funcionário não possuir certífioadc de
habilitação em concurso, ainda válido,
referente à série de-classes, classe ou
cargo para o qual a transferência deva, ser feita, o órgão de U8'?,Sü" 1 oficiará à Divisão de Seleção e Anerfeiçoamento do Departamento Admírrístratívo do Servlco Público, solicitando
sua inscrição em concurso; contrário
o parecer, será o processo submetido
ao Ministro de Estado quevdectdírá
quanto à conveniência da transferência, pare efeito de Inscrição:
e) satisfeitas tódas as condições, o
cedido 'será encaminhado ao Mmístro do Estado qtra, se concordar com
a transferência, autorizará o seu 'Processamento, na época própria; caso
contrário, o pedido será indcterfdof) autorizada a transferência, caberá ao órgão de pessoal, ou. ervado o
cUSPO&to no artigo 69 dêste regula-
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mento, preparar O- pr-ojeto de decreto a ser suo.ueudo ao Presidente da
República.
2?) - se fôr ex o/tido, no Interês-

se da admmístraçâo:

o chefe da repartição fará ;10posta, devídemente justificada, ~~',:3.H~
to ao interêcse da administração, cncaminhando-a
ao órgão de pessoal
do Ministério:
o) o órgão de pessoal, ouvido
o
chefe da repartição a que pertence
o funcionário,
instruirá a proposta
tendo em vista Os requisitos reta tia)

vos ao cargo 'e ao f'uncionárc enumera~os nos itens t e II do' artigo

5(1 deste regulamento '" se pronun-

ciará, de forma CD.J.'-'!'j~.F'a, tendorem
vista o interêsse da s.dminís.e ação;

Dl 52 favorável o ,j;,.,recer e : tuncioná-io nã,Q .ios.so.r cevtdfícaoc de
hebiht.açâc em concurso, ainda váh-

tio, rererente a série de classes, elasse ou cargo para o aual a trensfe-êncla deva ser feita, Õ órgão de pesscaà otíclará à Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento do
Departamento
Administre.tive de
Serviço Público,
solicitando sua inscrição em concur-.
so: se contrário o parecer, será o processo submetido ao Ministro de Estado que decidirá quanto à conveniência da transferência, para efeito da
inscrição;
d} satísfeltus tôdas as condições, a
proposta será encaminhada ao 'Mini,s,:"
tro de Estado que. se concordar com
a transferência,
autorizará o seu
processamento, ' na
época prcs-t ia ;
case contrário, a proposta será arquivada;
e} autorizada G trans.ferêncla, C'3.berá ao órgão de pessoal. observado
o disposto no artigo 6';' cêste regulamento, preparar o projeto de decrete
a ser submetido ao Presidente da República.
IV - De uma para outra série de
classes de denominação diversa, de
um cargo de seno de classes para- 0'-1.tro de classe singular, de um cargo
de classe singular para outro também de classe singular de denominação diversa, ou, ainda, de um cargo
isolado de provimento efetivo para
outro da mesma natureza e de denominação diversa, de Ministérios di-erentes.
19) - Se fôr a pedido:
a) o pedido de transferência, apresentado
por intermédio do
chefe
imediato, com tndicaçâo da série ae
classe-i. clar ses ou cargo e quadro pretendidos, será dirigido ao titular do

Ministério em que o funcionário deseja Ingressar;
b) o chefe da repartição, após mamtestc.c-sc a respeito. da ccnveníêncta
d-o serviço em atender-se ao pedido

eneamínhá-Io-á ao órgão de pe-s:::oaI'

do Mírnstéríc:

c) o órgão de pessoal ínstrúírá o
pedido, tendo em vista os requisitos
relativos ao funcionário, enumerados
no item II do artigo 59 dêste regulamento, e r e pronunciará, de forma
conclusiva, sôbre o conveniência cu
não da transferência:
d) em seguida, o pedido será submetido ao Ministro de Estado que, se
ooneordar com a transferência, encaminhará o prcce.su ao Mimstertopara o qual é pedida; caso contrário,
o pedido será indeteríco .

e) havendo concordãncía o órgão
do pessoal do Ministério para o qual
a transferênoia
solicitada, informará sôbre as condições
relativas 2.0
cargo, enumeradas no item I do artigo 5°, e dará parecer conclusivo; ten.,
do em vista a conveniência do serviço;
f) Se favorável o parecer e o runcíonário não possuir certificado de
habilitação em concurso, ainda válido,
referente à série de classes, classe .ou
cargo para o qual a transferência deva.
ser feita o órgão de pessoal onctara
à Divisão de Seleção e Aperretçoamenta do Departamento Admínistrative do Serviço Público solicitando
sue inscrição em concurso; se centrádo o parecer, será o processo submetido ao Ministro de Estado cne .teeidirá quanto à conveniência da transferência, pare efeito de ínscrtçao:
g) satisfeitas tôdaa as condições, o
pedido será encaminhado ao respectivo Ministro de Estado que, se concordar com a transferência, autorizara
seu processamento na época própria:
caso contrárto, o pedido será inde!e':"
rido;
.
é

h) autorizada a medida, caberá ao
órgão de pessoal do Ministério, 'para
o qual se processa a transferência, 00servado o disposto no artigo 6.° dê. tc
regulamento, preparar o projeto de
decreto a ser submetido 0.,0 Presidente da República.
2.9) Se rôr "ex orríc.o'' no Interêsse da adrrrinistraçâo :
a} o chefe da repattiçâo Interessada
fará proposta, devidamente justificada
quanto ao Interêsse da administração,
encaminhando-a ao órgão, de pessoal
do próprio Ministério;
.
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b) O órgão de pessoal instruirá
li
proposta, . tendo em vista Os requisrtos ,rel'3J,lVO':; ao cargo, enumerados
no item I do ar t 5.'? dêste renu'amente e se prenunciará, de forma
conclusiva, p210 uiterêssa ou não ua
admmísttaçáo na transferênc:a:
c) em seguica. a proposta será' submetdda ao Ministro de Estado que, 5e
ccneordar cem a transferência, cncanunnará o processo ao lVIinistérioa

que .P.cl'":..,uce Q tuncíonárro ; C3.S0 ecntrnno, fi. proposta será arquivada:
d) havenâu concordáncíe, o Ól'g>v
de pe scoal, após ouvir o chefe da repa.l'tiçãü a que pertence o funcionário, instruíra a proposta, tendo em
vista os reguísítos relativos ao funcionário, enumerados no ítem II do artigo 5.\' dêste 'regulamento. e dar a I PG:.recer conclusivo qnanto ao ínterêsse

da admínisbração ;

e) se ravoravel o parecer e o funcionárto não possuir certificado de
habilitação em concurso amue v»;
lido; referente à série de classes, elasSe ou cargo para o quad a transre-éncta deva ser feita, o órgão de ncssoal onerara à Divisão de Seleção e
Aperfeiçoamento do Departamento
Admínlstrativc do Serviç-o Públic-O S'J
licitan-do
sua ínscrícão em concurso; se contrâno o parecer, será o
processo submetido ao Ministro de
Estado, que decidirá quanto à oonvemêncra da transferência para efeito
da .Inscríção:
j) satisfeitas tôdas as condições, a
proposta será encaminhada ao MíntstI'O de Estado que, se concordar com
a transferência, autorizará o seu processamento, na época. própria; caso
contrário, a proposta eerá arquivada,
fazendo-se a devida comunicação ao
Ministério de 'origem;
g) autorizada a medida,caberá so
órgão de pesoal, do Ministério para o
y'lual se processa a transferência, observado o disposto no artig-o 6Q· dêsre
regulamento, preparai!' o projeto de decretou ser submetido ao prestâeute
da República,
Art. 12. A iniciativa. da proposta
de transferência -ex-orncto': caberá,
indistintamente, ao chefe da reparti.
çâo interessada em obteru colaboração
do funcionário, na forma prevista no
artigo 11, assim como ao dirigente do
órgão de pessoal ou ao chefe da repartição que considerar presctndíve's
os serviços do funcionário.
Parágrafo único. Nos dois últimos
casos, o processamento da, transferên-

c.a .obedecerá, no que couber, às normas estabelecidas no a~'tigo 11.
CAE'Í'I'1JLO

II

Da Icemoçiic

Al't. 13 - Reraoçáo e o ato media,nte o C;;'.lal o funcícnáa-ío passa a
ter exercícín em outra reparuiçac. ou
serviço do mS"SIDO Mm.sterío, prsenchendo claro de Jccaçâc, seno que '<:E'
modifique a sua situação funcional.
Art.. 14 ~ Caberá a remocáo:
I - de uma para entra repaé-tíçâo:
e
II de um para outro órgão (\2,
mesma repat-üção.
ATt. 15 - Dar-se-á a remocão a
pedido para outra localidade, por 1110tívo de saúde, uma vez que fiquem
comprovadas. por junta médica ofi-

cial, as razoes apree entadas pelo Te··
querente .
Art. 16 - A remoção, em qualquer
caso, dependerá da existência de elaTO de lotação.
Art. 17 - O íntermo não poderá
ser removido, nem ter exercício em
repartição ou serviço sediado noutra
localidade que não a para a qual foi
inicialmente nomeado ou lotado, .1"'Ssalvada. a hipótese prevista no artigo
15.

Art. 18 - A remoção far-se-à
,I - a pedido do runcrcna.r:o, aten.,
dida a uonveníência do serviço: (:
II - ex-ojticío, no interesse da
admínistraçâo. .
.~ .

Parágrafo lU11CO. A convemenc.a
do s,el'viço e o interesse da adminlsção deverão ser ohjet.vamente de,
monstrados.
Art. 19. No processamento da remoção a pedido, deverão. ser observadas as seguintes normas:
I quando se tratar de remoção
de uma para outra repartição:
a) o funcionário, em seu pedido
ao Diretor-Geral de Administração ou
ao Diretor-Geral da Fazenda Nacional, nos Mnnstéríos civ.s, e
autoridade equivalente, nos Ministérios
militares. apresentado. por intermédio
do chefe imediato, indicará a rapartição em que pretenda ser lotado:
b)
o chefe da repartiçã-o em que
estiver lotado o funcionário, após
pronunciar-se sôbre o pedido, o encaminhará ao chefe, da eepar ttçâo
para onde foi requerida a remoção,
ao qual caberá emitir parecer e re,
rnetér o pedido a-o órgão central do
pessoal:
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c)
no Casa de assentimento dos
chefes de repa.rtcçâo interessados, e
verrfícada pelo órgão central de pessoal ·a existência de claro de !0tS.Ç§.O,

:() Diretor-Geral da Adcnjnj.str2.ç8.0 ou
o Diretov.Gerul da Fazenda N8..clonal, ncs Min sO&1'lo.:; civis, ou a autoridade equivalente, Dos, Minü:t?:riüs
militares, expedirá o ato competen-

te, "e resolver detbrtr a remoção;
havendo discordância de um dos
chefes de repartrçúo. ou em caso de
mdefertmento, o pedido será arquí.,
vado:
,i

II .- quando se tratar, de remoção de um pec-a outro órgã-o da mesma repartiçâo:
a) o funcionário, por intermédio de

seu chefe imediato, requererá ao che-

fe da reparbíção, Indicando o órgão
12m que pretende ser Iorado:
t» o chefe do órgão em que estiver lotado o funcionárto. a,pós pronuncrar.se sôbre o pedido o encaminhará ao chefe do órgão' para onde
foi requeri.d~ a remoção, ao qual
caberá emttír parecer e encaminhar
o pedido ao órgão de pessoal da 1'epa.rtíçâo:
c)_

se existir claro na lotação do

órgão para onde foi pedida a remo.
ção, correspondente à série de classes

classe singular ou cargo a qUe peI'_'
tencer a funciqnário, e o pedido fôr
d-eferida pelo
chefe da reparbíç Io,
êate expedirá o ato competente, lavrado pelo resoect'vo órgão de pesscaf havendo díscordândía de um dOR
chefes, Ou em caro de indeferimento, o ped~o será arquivado:
Art, 20. 'No processamento da
remoção ex-ottício. deverão s-er obcervadas as seguintes normas:
I ~ quan-do se tratar de remoção
de uma para outra reparbíção: .
a)
a iniciativa tia proposta oaoe.,
rá. mdístdritamente,
ao
chefe da
repartição que disponha de claro de
lotação a preencher, ao chefe da re-_
marüeão em que e-stiver lotado _o runctonárfo, ao dirigente do órgão cen.
tral de pessc..ar, ao Diretor-Geral de
Admínístracâo c-r Dlretcr-Geral da
Fazenda jcacional, nos lvIinistél'ios cí,
vis, e. ':1 autoridade equivalente, nos
Ministérios militares;
b)
havendo concordâ-n-cia, por escrito. dos chefes de repartição Interessados, o Diretor.Geral de Administração ou a Diretor-Geral da
-Pazenda Nacional, TIOS
Ministérios

civis, ou a amtortdade equívalente,
nos 'Mímsterlos m'Iltares, depo.svde
ouvir {) órgão central
ele pessoal,
ouanto à existência de C121'0 de lateceo. expedirá o ato competente, se
autorizar a remoção:
c)
no caso de discordâneia de um
dos chefes de repartição interessedos,
caberá 8;0 Ministro de Estado decL
dir sôore a proposta de remoção; Se
auto-rizada, o respectivo ato s-erá exnedido pela autcrtdade competente
"ndicada na alínea anteríor; caso
contrauio, a proposta será arquivada.
I! - quando se tratar de remoção
de um para outro órgác da mesma
repartíçãc:
a)
a, iniciativa da proposta cab-erá
indistintamente, ao chefe do órgão
que disponha de clar-o de lotação a
preencher, ao chefe do órgão a que
pertencer (J r-mcíonárío ou ao dm,
gente do órgão de admmístração:
b)
havendo concordância, por eSR
crito, dos chefes de órgão interessados,o chefe da repartição, após ou,
vir o órgão de pessoal, quanto à
existência de claro de lotaçã-o, eXR
pedirá o ato competente, se autorizar
a remoção;
c) no caso de discordância de um
dos chefes de órgão, caberá ao chefe
da repártdçâo decidir aôbre a propcsta de remoção;
autorizada, baixa,ráo respectivo ato; caso centrário, a proposta será arquivada.
Art. 21. Os atos de remoção, a
pedido ou ex otttcic, declaração, expreasamen -e. a decorrência do. claro
de lotação preenchido e serão pubfícados no órgão ofícíal ,
Art. 22. O funcionário removido
deverá _entrar em exercício na nova
repartição ou no nõvo órgão no prazo de trinta dias contado da publicação do ate que o remover, observado
o período de. trânsito de que trata
o artigo 3{3 da Lei nv 1. 7H, de 28
outubro de 195-2.
§ 19 Quando o funcionário remov do estiver arastado üegatmente do
cargo, o prazo será c-ontado do término do .impedtmento.
~ 29 O prazo dêcte ártjgo poderá
ser prorrogadr, até mais 30 dias, a
requeriment-, do interessado. dirigido
ao chefe da repartição ou do órgão
onde serve, o q-ral, no- caso de deferímento, dará a devida comunicaçâo ao chefe da repartição ou do
órgão para onde estã. sendo remo..
vida.

ATOS DO PODER .!ExECUTIVO
CAPÍTULO

m

Da transteréncia e da remoção
por permuta

Art. 23. A transf-erência e are.
mação por permuta serão processadas a pedido escrito de ambos os
Interessados e de acôrdo com o pres,
crito neste regulamento.
§ 19 Tratando-se de quadros de
Mínistéz-íos diferentes" qualquer dêles
pede toma-r. inicialmente,
conhecimento <10 pedido de transferência por
permuta.
§ 2.9 O último
Ministério quere
pronunciar a respeito elaborará o projeto de decreto de transferência e o
submeterá à consideração do 'Presidente da República.
CAPiTULo IV

Disposições Gerais

Art. 24. Os decretos de transferência serão lavrados no órgão de
pessoal, ocadecidas a ordem cronológica das autoneacões e as épocas
fixadas neste reg-ulamento.
Parágrafo único. No C8.S0 de datas
coincidentes de autorízação, terá préferência, .sucesstvamente:
I a transferência ex.cfficui;
H - a ta'ant.Ierência do funcionário que houver obtido a melhor nota
final em concurso geral ou especifico;
UI - o funcionário:
a) de maior tempo de serviço público federal;
b)
de maior tempo de serviço público;

c)

de maior prole; e
ma s idoso.
Art. 25. A competência atribuída
per êste regulamento aos Ministros
doe Estado para despachar processos de transferência poderá ser- dele,
gada, nos Mínu tértos civis, aos Diretores-Gerais de Adrmnlsta-açâo e ao
Diretor.Geral da Fazenda Nacional
e, nos Mlnâstér os militares, às autol'i-dad·es equivalentes.
Art. 26. Continuam em vigor as
dtsposlçôes relativas à transferência
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e remoçã-o dos funcionários daIS séries de classes de Agente Fiscal do
Impôsto de Consumo, Agente Fiscal
do Impôsto de Renda, Agente Fiscal
do Impôsto Aduaneiro, Coletor e Es.,
crivão de
Ooletoría, aplicando-se,
substdiàrtamente, as normas dêste regulamento.
Art. 27. A .transferência e a remoção de funcionário de autarquia
obedecerão às disposições dêste Regulamento, cujas normas de processamento deverão ser adaptadas às res,
pectdvas peculiaridades.
Parágràfo único. A transferência
de que trata êate artigo somente poderá ser efetivada dentro da própria
autarquia a que pertence o funcionário.
Art. 28. 'Ê:Ste regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação.
!Art. 29. Revogam-se as disposições em contrário.
'.
Brasília, em 23 de janeiro de 1-9<84;
1439 da Independênci-a e 769 da Re-

pública.

acxc

GOULART

Abelardo Jurema-

Sylvio Borges ae Souza Motta
Jair Ribeiro
João Augusto de ATaujo Castro

Ney Galvão
Expedito Muctuuio
Oswaldo Lima Filho
Julio Furquim Sambaquy
Amaury

suoo

Anysio Botelho
Wilson Fadul
Antonio de Oliveira Brito
Egydio Michaelsen

d)

DECRETO N9 53.482 _ DE 24 DE
JANEIRO DE 1964

Declara

de utilidade púNica, para
de aeecoropruiçao, o imóvel
que indica, na Cidade de Santa
Maria, Estado do Rio Grande do
Sul.

fins

o presidente da República usando
da atribu ção que lhe confer-e o ar-

ArOS
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tígo 87, item I. da Constituição, e nos

têrmos do artigo 5°, alínea m do Decreto-lei nv '3.365, de 21· de junho de

1941

com as alterações

constantes

da LeI nv 2.786, de 21 de maio de

1956, decreta:
Art. 19 E' declarado de utilidade
pública, para efeito de desapropria-

ção, o imóvel constituído de terreno
e benfeitorias, pertencente aos ner,

deiros do Dr . Asta-ogIdo Azevedo,
situado na Cidade de Santa Maria,
tendo de área total L923.75m2, e os

seguintes confrontantes: .ao norte, .os
Irmãos Rizzato; ao csut, as prop.nedades pertecentes ao o-. José .Pl!1to
de Morais. Enio Roth de Onverra,
Alfredo Roth, Mário G.

Zanck, Al-

fredo Rísso, Menote Lobo e Alberto
tjzltone: a leste com a Rua do Acam,
pa~entÓ, e a o~ste cem a Uníversídade de Santa Maria.
Art. 2° O imóvel mencionado no
artigo anterior se destina à ampliação da universidade de Santa Maria, no Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 39 este decreto entrará em
víaor na data da sua publicação, fica~do revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, em 24 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 7'ô9 da Re,
pública.
JoÃo GOULART
Júlio Fur,quim sambaquy

DECRETO N9 53.483 -

DE

24 DE

JANEIRO DE 1964

Dispõe sôbre a gratificação a que se
refere o parágrafo único do art. 1~1
do Decreto n9:5,2.(1.2'5, de 20 de maw
de 1963 e dá outras providências.

O presidente da República. usando
da atríbutção que lhe confere o art.
87 nc I, da Constituição e tendo em
vista o disposto no art . 84 da Lei nc
4.137, de 10 de setembro de 1962, decreta:
Art. 19 A gratificação a que se refere O parágrafo único do art. 121 do
Decreto nc 52,025, de 20 de maio de
1963 poderá ser atribuída a pessoas
estranhas ao serviço público federal,

desde que sejam designadas para exercerem encargos de confiança expressamente previstos na respectiva tabela.
Art. 29 Até que seja aprovado-o
seu quadro de pessoa], na forma estabelecida no art. 17, letra 'n, da Lei
nv 4.137 de 10 de setembro de 1962,
'os serviços do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).
poderão ser atendidos, sem prejuízo
das requlsíçõcs de servidores de outras
repartições públicas, por pessoas estranhas ao serviço público, através de
retribuição por serviços prestados, a
qual será efetivada mediante recibo.
§ 19 O disposto neste artigo aplicase a servidores p]J:blicos que prestarem
serviços ao CADE independentemente
de requisição na elaboração de trabalhos técnicos específicos, cuj-o prazo de realização não poderá, em qualquer hipótese, exceder a seis meses .
§ 2(1 A prestação de serviço prevista
neste artigo depende, de prévia autorização do Pr-esidente do GADE.
§ 39 O regime previsto neste artigo
não estabelece vínculo de emprêgo,
mas a pessoa que nêle encontrar-se
poderá ser credenciada pel-o CADE
como seu agente especial.
Art. 39 O disposto neste decrete,
produz efeitos a partir de 21 de maio
de 1983.

Lrt.- 49 ~te decreto entrará em Vi-·
gor na data de sua publncaçâc,
Art. 5,9 Revogam-se as disposições
em con trário.
Brasília, em 24 de janeiro de 19M;
143'? da Independência e 76Ç1 da República.
JoÃo GOULART
DEORETO N'? 53.4&4 JANEIRO

DE

24

DE

DE 1964

Concede autorização para o tumcio-:
namento da Escola de Engenharia'
de Lins, no Estado de São Paulo,

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 87, item I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 23 do Decreto-lei
n<?421, de 11 de maio de 193-8, tendo
R
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em vista o que consta no processo
MEC nc 10.044-5-8, decreta:
Artigo único. E' concedida autorização para o funcionamento da Bscola de Engenharia de Lins, no Estado de São Paulo, a partir do ano
de 1964.
Brasília, em 24 de janeiro de 1964;
143° da Independência e 769 da Ra,
públíca..

acao

de do Rio de. Janeiro, no Es"tado da
Guanabara.
Brasília, em 24 de janeiro de 1964;
1~3Çl da Independêne.n e 76° daRe_

pública.

JOÃo

GOULflRT

Júlio Furquim Sambaquy

JANEIRO

Júlio Furqumi Sambaquy

DEORE.rO N() 53.485
DE

~ DE

DE

24

DE

1964

o) presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o ar,
tígc 87, item r. da Constituição ·e
tendo em vista o que consta no processo nv :,J26 925-63, do Miníster.o da
Educação e Cultura decreta:
Artigo único A Faculdade de Parmácín da Unoverstdade de Minas Gerais, fundada em 3 de fevereiro de
1907 e federauzada pela Lei nc 971,
de 1,6 de -tezembro de 1949, passa a
denominar-se: "Pacnldade de Par,
mácía e Bioquímica da Universidade de Minas Gera s".
Brasília, em 24 de janeiro de 1964;
14·39 da Independênc a e 76Q da Re;
pública.
Júlio Furquim sambaquy

DE

De

O Presidente da República usando
das atrihuições que lhe confe're o ,'11'"
tígo 87, Item I, da Constítuícão Federal, decreta:
-

Art. 10. 11: acrescido às ifl.mçóes enumeradas no
artigo 10 do
Decreto
nv 30.955, de 7 de . junho de 1952 o
Curso do Instituto T.ecnológico de Áeronáutíca, quando nêle forem matriculados Oficiais do Corpo de Ofíctaia
da Aeronáutica.
Art. :P. O presente Decreto entrará em vigor na data de. sua -publicação, revogadas aIS âisposlçôea em
contrário.
Bvasílía, D.F., em 24 de janeiro de
1964; 1.439 da Independência e 76° <la
República.
JOÃo GOULART

Anysio Bótelho
(*) DECiRIETO N.o '53.488' JANEIRO DE

JOÃo GOULART

DECRETO NQ 53.4'86 -

DE 24

"1964

Considera de interésse muitar o Curso
do lnstiluto TecnOlógicO de Aeronáutica.

Altera a denominação de estabelecimento de ensino.

JANEIRO

versídade do Brasil, situado na cida-

DECRETO N9 53.487 -

GOULART

JANEIRO

9S

DE 24 DE

1964

Concede reconhecimento a curso.

o Presidente da Repú.blica usando
da atribuição que lhe. confere o ar,
tdzo 87, tem I da COnstituição decreta:
Artigo único. E' concedido recooms,
nhectmento ao Curso de Nu
ta, do Instnuto de Nutrição da Un,-

DE

24

DE

1964

Dispõe sôbre funções gratificadas do
lnstituio Osvaldo Cruz.

o Presidente t:a. República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constdtuiç'io, e tendo
em vista o Decreto nc 832, de 3 de
abril de 1962, que aprovou o Regimento do Instituto Osvaldo Cruz; do
Ministério da saúde, decreta:
Art. 1Q - Os anexos do Decreto
nc 49 593, de 27 de dezembro de 1960,
(") Os anexos a. que se refere o
texto foram publicados no D. O. de 3
de fevereiro de 1964.

1QO
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na parte referente ao Instituto Osvaldo cruz, passam a vigorar de conformidade com as taoelas que accm;
pan,harn êste decreto.
Art. 2° A despesa decorrente ôêste
decreto será atendida pelas dotações
próprias do Minis/céliO da Saúde -

Instituto osvaldo Cruz,
Art. 3° ~te decreto entrará em
vígor TIa data de sua publicação, revocado o disposto no art. 31 do De-

cre'='to nc 8,32, de 3 de etcn de .HJl32,

e demaic disposições em contrário.
Brasília, 24 de janeiro de 19ô4;
143º da Independência e 769 da República.
GOULAR~

JOÃo

Wilson Fadul.

"DECE.\-'7.iI"Ü N ,9 53 -489
JANEIRO DE

DE

24 DE

'1964

ExECUTIVO

DECRE.TO N.9 53.491 -

DE 27 DE

JANEIRO DE 19M

Dá nova redação aos artigos 29 e 89
do Regimento do Serviço de Iâeteol·olagia ,:to Iâinistérío 'da Agricul-

tura.
o Prea.ccnta da República, usando das at.nbuíçôes vque lhe confere o
arCi2,'·r ~;'l, incis"_ I, da Constítuíçâo,
decreta:
Art. 19 Os arts. 2° 'e 3~' do Regíment-, do Sm'viço de Meteorologia. do
!I'[in~.st.ério

d~

Agrrcu'tura, aprovac.o

pelo Decreto nv 52.6srt, de II de outubro de 1963, passam a vigorar com
a seguinte redação:
I' Art.
2° O Serviço de Meteorologia (S.M ) compreende:
A órgãos centrais:
B - órgãos regionais:
S Distritos de Meteorologia
.
(D.I.S.M.E.) (Turma de Administração)

(TA-DISME)

Setor de Meteoro-

logia Aplicada (SETAP).
Declara de utilidnie pública a Associação Brasileira ae
Educa.ção e
Cultura, com seõe em sao Paulo,
Esta.do de São Paulo.

o Presidente da República. usando
da atríbuiçâo que lhe confere o extigo
'87, item 1, da Constituíção Federal e
atendendo ao que consta do Processo
J\LJ.N .1. nc 2.7-76-61, decreta:

Artigo único. :Ê declarada ce utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei no 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto núme1'0 5'0.517, de 2 de maio de 19'81, a
Associação Brasileira de Bducaçãc e

Cultura, com sede em Sâo Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, 24 de janeiro de 1964; 1439
da Independência
e 769 da República.

Setor

de

Abela,

o Jurema

DECREro N' 53.490

Ainda não fod publicado no Diário

ObservaçôesvMetaorolcgi.,

(SErOM);

"Art. 8Çl São Os seguJnt.e s Os órgãos regionais do Serviço de i,'.L:": ~.;';;
rologia.:
1° Distrito de Meteorologia - com

sede em Belém, abrangendo os Estados do Acre, Amazonas, Pará e
Maranhâc e Os Territórios do Ama;
pá, Rondônia e Roraima;
29 Distrito de Meteorologia - com
sede em Recife, abrangendo Os Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Pernambuco e Paraíba;
J9 Distrito de Meteorologia - coi.i
sede em Salvador, abrangendo Os -Estados de Sergipe, Bahia e Alagoas;
4Çl Distrito de Meteorologia - com
eede em Cuiabá, abrangendo os Estados de GOiás, Ma to Grosso e Dis-

trito Federal;

5° Distrito de Meteorologia. - com
sede em Belo Horizonte, abrang co
Os Gstados de Mll18,.3 Gerais e ES'Pi~

rito Santo;

JOÃo GouLART

Oficial.

c,

69 Distrito de Meteorologia _ com
sede na cidade do Rio de Janeiro,
abrangend-o osE3tado.g da Guanabara e Rio de .raneíro:
Distrito de Meteorcloela - - com
sede em São Paulo, abrangend; Ll3
EstadOs de São Paulo e Paraná; e
8Çl Distrito de Meteorologia - com
sede em Pôrto Alegre, abrangendo
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os Estados do Rio Grande do Sul e
santa Catarina .

DEORETO Nº 53.494 - DE 27 DE
JANEIRO DE 1964

Art, 21? O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publfcação, revo-gadas as disposições em
contrárto

Altera o Regulamento pssra o Colégio
Naval.

Brasília, 27 de janeiro de -1&64; 143º
da. Independência e 76Q da República.
JOÃo

GOULART

Oswaldo Lima [i\lho

DECRETO N.? 53.492 -

DE 27 DE

JANEIRÓ DE 1964

Aprova atteracôee introtiueuiae nos
Estatutos dá A PiratiJIinga· Companhia Nacional de Seguros Gerais -e
Aciaentee do Trabalho, inclusive
aumento do capital »ocuu,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artagO·87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmcs do Decreto-lei nv 2.063, de 'I
de março de 1940, decreta:
Art. 1g Ficam aprovadas as alterações Introduzidas nos Estatutos da
A Ph'atínínga Companhia Na<}iona1
de Seguros Gerais e Acidentes do
Trabalho, com sede na cidade de Sá-o
ramo, Estado de São Paulo, curo-izada. a funcionar pelo Decreto númeTO 3,138, de 8de outubro de 1933, rnclusdve aumento do capital »ocial de
c-s 75 000. OOO,OQ (setenta e cinco mí
1.I:ães de cruzeiros) para Cr$
!.'~,O, ueo 000,00 .cento e cinqüen ia milhões de cruzeiros) conforme trelíberação de seus aCÍl\~jstas em Assembléia Geral Extraordinária, reaiisada em 8 de agôsto de 1963.
Art. 20 A Sociedade contjnuará
tntegralmente sujeita às leis e aoe re .
gularnentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autor'zação a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de [aneiro de 19B4; 14~~\
da Independência e 769 da Repúbhem.

JoÃo GOULART
Egydio l:/lichaelsen

DECRETO N° 53.493

Ainda não foi puolícado no Diário
Oficial.

o Presidents da República, usando
D.as atribui-ções que lhe, eonfera o air.,
tigo 87, inciso I da Constituição Fe~

deral, decreta:
Art. 19 Fica alterado o Ca~f.tu1o
V - Da Matrícula _ do Regulamento para o Colégio Naval, aprovado
pelo Decreto no 50.056, de 25 de. j.:lneiro de 1961, que passa a ter a se
guínte redação:
"Aa:t. 16. Para a matrí-cula no
Oolé::'io Naval, os candidatoe serão
submetidos a um Concurso de Admís.,
são realizado durante Os meses de
janeiro 0 fevereiro, de acôrd-, com
instruções a;provadas. pelo DiretorGeral do PC83oal, por proposta do
Drretor do Colégio Naval.
§ 1º Ficarão isentos do cone ,~'W
de. admissão os candidatos precedeutes do Colégio Militar que tenham
concluid. O curso g~?12si2.1 em prrmelrn época, no ano anterior ao de
sue. transferêncio vpara o Colégio Naq

val,

COm

média global igualou

SU_

pertor a seis. (6) na última série dêste curso,
§ 2°
Anualmcnts, o Mínístrr, da
Marinha fixará, por proposta do Direter-Geral do Pessoal, quantas w·ge.s se destínce-õ.o a candídatce que
deverão ser selecionados mediarrc
c QnCUr&D, e quantas serão destinadas
~~.J;; candidatos procedentes. do C~·.,:)."
gi o IVIi1it,l,1- q1.;c preencham as oondíções rnencíonarías no pc,:,·6_,sTeJ.-foa.11;,

tenor

§ Sv ,As "Instruções para o. õcnCU0.'so de Admisaâo 13.0 Ccêegio N·a-:val" conterão programas minuciosos
bem como es demais exigências nc.,
cessárras à Matrícula e serão tornecido.s anualmenta aos Cerne.. ndantes
de Distrito Naval para distríbuíçâo
2.0.s candidatos.
Art. 27, Para habilitar-sa à mata'ícula no Colégio Naval, deve o candídato provar:
I - ser brasileiro nato;
IiI - ter, a 3{l de junho do ano da
matrícula, menos de 19 anos de
idade;
Iilif ter bons antecedentes de
conduta;
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n r _ ter idoneidade moral para
a situação de futuro Oficial da- lVIB;
V - ser solteiro;
VI _ ter concluído, com aproveita;
mente, ou estar cursando a última
série d-o curse ginasial OU doa cursos
que lhe são equiparados de acôrdo
com a legislação vigente

em estacc.,

Iecímento oficial ou oficializado;
VII _ estar em dia com as L
gações militares;
.VIII --,-- ter tido bom comp-ortamenta no último estabelecimento co
ensino qUe cursou;
IX -- ter sido vnc.ncoo ou -cvacinado contra varíola há meno, de
6 meses; e
X, -,- ter pago a taxa de inscrição.
Parág"'o.fo único. A documsntaçâc
a qUe se refere ésto ar-tigo será en;
tregue na época e locais determinados nas instruções a que se refere
o parúgrafo terceiro do artigo 16.

Art. 18. Para Ser admitido à matri-cula, o candidato deverá satisfazer os seguintes requisitos:
I ~ ter sido julgado habilitado nas
provas do Concurso de Admissão ou
ter sido transferido do Colégir Militar nas condições mencionadas no
§ 1° do art. te.

Art. 20. Os candidatos matriculados terão praça especial de alunos
do Colégio Naval, por ato do mre.,
ter-Geral do Pessoal.
Parágrafo Ú1
A situa
... érár quíca dos e .os é a definida 1>310
Estatuto dos Militares.
Art. 21.
E' expressamente proibida:
I ~ a inscrtção. da alunos excluídos por motivo dis-ciplinar de esta;
hejeoiment., cu eorporaçào militar;
TI -

a admissão de

UTIC'.-

ouvin-

tes;
Iil - a nova matricula de alunos
q',uc tenham tido baixa de' praça especial de aluno do Oclegro Naval.
Art. 22. A ma tr-ícula no segur fo
ano do estágio escolar será feita por
ato do Diretor do Colégio Naval, dssde que o aluno seja considerad., apto
moral. intelectual e flstcam-ntc, de
aoôrdo com as exigências estacale.,
cidas nes
ulamento e no R::gimente Interno,"
Art , 29 :Ê:St2 Decreto ente-e
em
vigor . a data de sua publicação,
voga-das as disposições em contrário,
Brasília, 27 de janeiro de 19·64;
143° da Ind: ,:<:ndência _ 7<8° de jcapú;
blica.

re-

II ter as condições de saúde
exigidas para o Serviço Naval, VC_
JOÃo GOULART
n'ífícadas em inspeção
compet ente,
realizada pela Junta de Saúde da -:;SYlvio Borges de SOUZ2_ Motta
cola- Naval, OU, em grau de recurso,
pela Junta Supertor de Saúde da
Marinha, de acôrdo COm-as InstruDECREI'Q N9 53.495 - DE 27 DE
çôes do Diretor-Geral de Saúde da
JANEIRO DE 1964 Marinha;
UI ~ ter sido julgado apto pelo
Altera o art. 82, alínea a) do ReguServiço de E.'.eleçáQ 60 P€S30&1, da Malamento de Promoções para, Ofirinha.
ciais da M urintia, aprovado pelo
Art.. 19.
A matrícula ímcl.ü., será
Decreto n Q 42.808, dê 13 de dezemfeito :10 19 ano do estágio escolar,
bro de 1957.
por ato-do Diretor do Colégio Nav8_1,
na rigorosa ordem de classifícação
O "Presrdente da República, usando
no Concurso de Admissão, organizado
da atribuição que lhe confere-o àrde aoôrdo com o critério estabelecitdgo 87, inciso I, da Constituição Fedo nas instruções para essa Conderal, decreta:
curso.
Art. lo A alínea a) do art. 82 do
Parágraz __ único .
Para preenchiRegulamento de promoções para
menta: das vagas que lhes forem desOfícíais da Marinha, aprovado pelo
tinadas, Os candida.to., procedentes
Decreto nv 42.808. de 13 de dezem<lo Colégio Milítae, de acôrdo COm o
bro de 1957, passa a ter a seguinte
§ 19 do artigo 16, serão clasaifícados
redação:
entre si, de acôrdo com as médias
obtidas em primeira época, naquele
Art. 82 .
Oclegto, nas disciplinas do Oonct usão
a) oito meses de interstício;
de Admísaão.
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Al,t. 2Q :e.st e .decretc entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasílíe, 27 de janeiro de 1964;
143 9 da Independência e ,769 da República.
Sylvio Borges de Souz(' Motta

DE

27 DE

Altera o Regulamento para os, Centros de Contrõle de Estoque

O Presidente da Reoúblíca usando
da atribuição que lhe- confe;'e o artigo 87,inciso I da Constituição Pederal, decreta:

Art. 1.° Os arts. 4.° e 9.° do Regulamento para 08 Centros de Contrôle
de Estoque, aprovado pelo Decreto
TI.o 46.424, de 14 de julho de 1959,
passam a' ter a seguinte redação:
"Art. 49 O Diretor, diretamente
auxiliado pelo Více-Dlretor, é assessorado pelos Conselhos Admímstraü'\TO e Econômico.
Parágrafo umco. Os serviços a
cargo dos COE são realizados por
meio de cinco divisões, a saber:
I -

II IH IV V -

Torna Sem efeito o Decreto número
53.164, de lIde dezembro de 1963
O

Presidente da República, usando

das atríbulções que lhe confere o

JOÃo GCULART.

DECRETO N.o 53.496
JANEIRO DE 1964

DECRETO N<:> 53.497 - DE 27 DE
JANEIRO DE 1984

Divisão de Planejamento;
Divisão de Serviços Gerais,
Divisão de Oontabilidaúe;
Divisão de Contrôle:

Divisão Técnica.

Art. 9.° São regidos por êste Regulamento o Centro de Oontrôle de Estoque de Material Comum do Rio de
Janeiro e o Centro de Contrúle de
Estoque de Sobressalentes, já em
funcionamento, e os demais c.e.E'.
que venham a ser criados".
Art. 2. 6 :Este decreto entrará em
vigor na data de Sl1:", publíóação, revogadas as disposições em cvntrátto.

Brasília, 27 de janeiro de 1964;
143.° da Independência e 76.° da.
República.

8X-

tigo 87, nc I; da Constituição, e tendo em vista o que consta da Exposição de Motivos nv 5Q/64, do Ministro de Estado das Minas e Energia,
decreta:

Art. I\' Fica sem efeito o Decreto
número' 53.164, de 11 de dezembro de
1963, que
concedeu à Mineração
Curral del

Rey

Ltda .

autortzaçâc

par:;" pesquisar minério de ferro, man~
ganês, bauxita e argila em terrenosde SUa propriedade, nos lugares deno.,
minados Varginha do Ouro podre e
Oapãn Xavier, Distrito e Mumcípíc
de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, numa área de oitenta e seis
hectares, setenta e dois ares e doze
centdares (86,7212 ha) delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice no marco geodéstcc "Fechos"
e os lados a partir dêsse vés-tice, os
seguintes comprimentos e rumo", ver.,
dâdeíros: seiscentos e quarenta e
três metros (643 m) , oitenta graus
trinta e nove minutos sudoeste (8()\'
39' SW); novecentos e sessenta metros (960 m) , oito graus e trinta mt,
nutc, nordeste (89 30' NE); duzentos metros (200 m) , sessenta e um
graus noroeste (61\' NW); quínhentose cinqüenta e cinco metros (555m),
quaa-enta e lUU graus, quatro, minutos
nordeste (419 04' NE); quatrocentos e
doze metros 4i12m) , cinqüenta graus' e
cinqüenta e quatro minutos nordeste
(50 0 54' NE); quatrocentos e dezesseis metros (416 m) , vinte e três
graus sudeste (23° SE); duzentos e
trinta metros (230 m), quatorze graus
cinqüenta e trê-s minutos nos-deste
(H.'? 53' NE); quatrocentos e cínqüenta metros (450 m) , quarenta minutos sudeste (4.'{)' SE); duzentos e
setenta metros (270 m) , sessenta e
nove graus e dez minutos sudoeste
(699 10' SW); duzentos e vinte metTOS (22'Ü in), trinta graus e. vinte e
seis minutos sudoeste (30\, 26' SW) i
quatrocentos e vinte metros e vinte
e cinco centímetros (420,25 m) , doze
graus e nove minutos sudeste Clâv

JOÃo GOULART.

09' ElE),
Ac-t. 29

Sylvio Borges de Souza Motta.

trará em vigor na data de sua pu-

O

presente

decreto en-
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blicação revogadas as dícpoeíçôes em
contrário.
B!tasília, 27 de janeiro de 1964;
1430 da Independência e 76<"1 da República.
JOÃo GOULART

Antônzo de Ouoeíra Ento

DECRETO NQ 53. 498 ~'
JANEIRO DE 1964

DE

27

DE

Declara de interêsse sociat, para tms
de desapropriação, as áreas de terras
situadas nos PIiunicipios de Piuí e
Capitólio, Estado de Minas Germe,
e dá outras providências.

O Presidente- da Repúbllêa no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Inciso I, do art. 87 da oonsu,

tutção Federal. e nos termos da Lei
4.132 de 10 de setembro de 1962. com..

bínado com o Decreto-lei nv 3.365, de
21 ele "unho de 1941, modificado pela
Lei nv 2.785;. de 21 de rnaio de 1956,

e em cumprimento a,o disposto no artdgo 29 da Lei' nv 4: .176, de '7 de dezembro de 1962 decreta:

ExECUTIVO

Art. 3° A presente desapropríaçâc
é declarada dê urgência" para efeito
de imissão imediata da União na.
posse do imóvel objeto dêste Decreto,
nos têrmcs do artigo 15 do Decretol-ei no 3.365, de 21 de junho de 1941
com a redaçân que lhe deu a Lei número 2. 786, de 21 de maio \ de 1956.
em seu artigo 2Q e respectivo çarãgrafos.
Art. 4(1 Fica a Superintendência de
Política Agrária (SUPRA) autor-lzaca
a promover' a eretavaçâo da desapropri-ação de que trata êste Decreto,
sendo-lhe
transferido o crédito de
Cr$ 50.000.o-00,OQ(cinqüenta milhões
de cruzeiros) aberto pelo artigo 209 da
Lei no 4.176: de 7 de dezembro de
1962, para atender ae despesas tni,
cíaís do plano de aproveitamento das.
áreas de terras objeto, da presente
desaproprtação.

Art. 5° Revogadas as disposições 'em
comtrário, êste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Brasília, 27 de janeiro de 1964; H3°
da Indepedêncija e 760 da República.
JOÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho

Art. 1Q 11:: declarada de mterêsse social parar fins de desaproprtaçâr, a
área de terras recuperada pelo D8-

partamento Nacional de Obras e Saneamento, bem como as terras adjacentes necessárias às obras e eervlços,
determinados no art. 4° da citada Leí
4.176, 110S Municípios de PÍlú e Capitólio Estado de Mina.s Gerais, C0m
a extensão estimada em 7 mil hectares.
Art. 29 A declaração constante do
artigo anterior é decretada com tundamento nos incisos Lc m do artigo 2 9, combinado com o artigo t,G
da Leí 4: .132, de 10 de setembro ue
1962, e em cumprimento ao disposto
no artigo 29 da Lei nv 4.176, de '7
de dezembro de 1962, que criou o
"condomínio Rural" de Phrí, destinando-se a área desapropriada- a um

melhor aproveitamento de sua exploração, maior rendimento econômico, a
implantação de planos especiais de
colonização e trabalhos agrícolas, e ao
aproveitamento e fixação dos agricultores deslocados da área Inundada
pela reprêsa de Furnas e aqueles que
exerciam suas atividades agrfcolas
como pequenos produtores, à margem
da área recuperada pelo DNOS.

DECRETO N9 53.499
J ANEmo DE 1964

DE

27

-m,

Declara de interesse social, para tl:ns
âe àesapropriaçõa, parte da á't'ea de
terras da Fazenda
"Petirôee' ou
"Ribeirão !'lI cnso", situada no dis.
trito de Canoeiros,
Município àe
Seta Gonçalo do Abaeté, à margeJn
da Rodovia Federal Belo Horizon~e_
Brasília, e dá Qutras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artig·o 87, inciso l, da Constituição, nos
termos da Lei 4.132, de 10 de setembro de 1962, combinado cem o DecretoLei 3.365, de 21 de junho de 1941, mocHficado pela Lei 2.786. de 21 de maio
de 1956,

Considerando que dezenas de famílias camponesas, em razão de
mandado judicial já provido, estão
na iminência de serem despejadas de
área de terras onde estão lccalízadas
há mais de três anos, na Fazenda.
"Pedrões" ou "Ribeirão Manso", nodistrito de Oanoeírcs, município de

10.
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São Gonçalo do Abaeté, Estado de
Minas Gerais;

Considerando que aquelas famílias
camponesas; no amanho da área por
elas ocupadas, atendem à nróprfa
subsistência e contribuem, ainda para
o abastecimento da. cidade de Três
Marias;

Considerando que a consumação do
despejo judicial, além de acarretar
grave problema social e humano face
à impossibilidade de alojamento, alimentação e ocupação útil àquelas famílias camponesas, irá afetai! o 'abastecimento de 'I'rês-Marias ;
Considerando que ao Poder Público
incumbe preservar a paz social, promover a justa. repartíçâr, da riqueza
e facilitar o acesse- à terra:
Oonsiderando finalmente, que a
íminêncía da eclosão de graves conflitos sociais reclamam urgentes providências do Govêrno, decreta:
Al:t. 1° Fica declarada de lnterêsse social para fins de desaproprtação, com tôdas as suas acessões e
terras, de,
benfeitorias, a área de
aproximadamente &O hectares, a ser
desmembrada da' Fazenda "Pedrôes"
ou "Ribeirão Manso", situada no ~,1r.~1
nícípio de São Gonçalo do Abaeté,
distrito de Canoeiros, Estado de Minas Gerais, com área
totat de
2.113.ÜÜ5,OO hectares, lançada na Prefeitura de São Gonçalo, sob nc 1.637,
1110 livto 9, à fls . 62, de propriedade
de Olintn Gonçalves de Melo ccnfrcntando-se, a partir da ponte sô'bre
Rio São Francisco, na estrada
Belo Hortzonte-Brastjia e pela margem díreíta dêste até rima estrada
carroçávej onde a referida área. eDU··
fronta-se com terras d-o mesmo propríetárío: e, por estas até a divisa do
Clube Piragua.ra; Iimítando-se ai, por
uma cêrca até o Rio São Francisco,
e por êste .acíma à margem esquerda,
até a ponte da referida estrada acima descrita.
Art. 29 A decl:aJ.t'açãocon.stante do
aa-tdgo anterior é decretada com 1undamento nOS incisos I e II do artigo
2 9, combinados com O artigo 4° da
Lei 4.132, de io de setembro de 1962,
destinando-se os imóveis nela descritos à f[xação dos camponeses que elt
se encontram trabalhando e produzindo, tendo em mira solucionar gravtesímo problema social decorrente da
execuçãr, de sentença judicial que irá

°

despeja-los, e prevenir o colapso de
abastecimento da cidade de Três Marias.
Art. 39 A presente desapropriação é declarada de urgência, para 9S
efeitos de ímíssâo imediata da Urríáo
na posse dos Imóveís objeto' dêste decreto nos têrmcs do aetdgo 15, do
decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1841, com a redaeãc que lhe deu
a Lei 2.786, de 21 de maio de i956,
em seu artigo 2 9 e respectivo parágrafos.
Art. 49 Fica a Superintendência de
Política Agrária
Supra, autorizada a promover a efetivação de de":
sapropríaçâc de que trata êste decreto.
Art. 59 Revogadas as disposições em
contrário êste decreto entrará em vígor na data de sua publicação.
Brasília, em 27 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GoULART

Oswaldo Lima Filho

DECRETO N9 53.500 JANEIRO

Cria

~comissão

DE 23 DE

DE 1964

Interministerialpara.

o fim que espêcifica.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição decreta:
Art. 1Q Plca ccnada uma riomíssão
Intermlníeterial, presidida pelo MinistI'O das Relações Exteriores, e integrada pelos Ministros dos Negócios da
Paeenda. da Agricultura, da Indústria e Comércio, de Minas e Energia
e do Comércio Exterior, assim como
nela Ocordenador Geral da Assessoria
Tócnica da Presidência da Repúblicr".
t-ara estudar, coordenar e fixar a posição a ser assumida pelo Govêrno
brasileiro com relação às questões a
serem debatidas na Conferência das
Nacões Unidas sôbre Oomércío e
Desenvolvimento a realizar-se em
Genebra, a partdr de 23 de março
de 1964.'
§ 1°
Presidente e os Membros da
Comissão poderão designar um máximo de dois representantes para
substitui-los em seus eventuais impedimentos.

°

lG6
§
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29 Os representantes referidos no

parágrafo anterior serão indicados pelos Membros da Oomí-sâc ao seu
Presidente.
§ 3° O presidente da Comissão destgnerá um funcionário da carreira
de Diploma ta para exercer as funções de Secretário Executivo da Comissão.
Art. 29 Dentro de suas atribuições,
Os domaís óraàos governamentais
prestarão à eomis.são a colaboração
que. a ruízo de.sta, se fizer necessária

ao desempenho de

SUa

tarefa.

ArL 4° Uma vez aprcvadae as tns-

trucôes para a Delerracâü do Brasil à

Conferência em eorêco, a comiss8,.Q
estará' .automàticamente extinta.
Art. 5Q O presente decreto entrarã em vigor na data de "'US publicação.
d~

H164;

143 Q da Independência e 76° da Re~

pública.

.roxo

GOUT.ART

João Auçusto de Araújo

castro

Ney Galvâo

Oswaldo Lima Filho
Antônio de Oliveira Brito
Egydio Michaelsen

DECRETO NQ 53.501

Ainda não foi publicado no Dir'irio

oncua.

DEORETO NQ 53.502 -

DE

28

Quadro do Pessoal - Parte 'Permanente do Terrttórtc Federal do Amapá. para idênticos Quadro e Parte do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em vi.gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de janeiro de 1934H39 da Independência e 76'! da Re~
pública.
JOÃo GOULART

ArL 3(l A Ccmtssâo se reunirá na
Secretaria de Estado das Relacôe~ gxter-íores. Dor convocação de seu presidente em exercício.

Brastlia. em 2R de taneiro

EXECUT1VO

DE

JANEIRO DE 19'64.

Transtere, sem aumento de despesa,
cerco de Desenhista, classe A, n1.vel
12,' do Grupo ocupaciona1 p-l0m
Desenho e Cartografia, do Território Feâertü do Amapá para o uiéntico Quadro do Minietério da Justiça e Negócios Interiores.

O Presidente da República, usando
Elas atribuições que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 1'! Fica transferido, com o respectivo ocupante Almir da Silva Pereira; um cargo de Desenhista, classe A, nível 12, do Grupo Ocupacional
P-1001 - Desenho e Cartografia do

Abeíartio Jurema

DECRETO N() 53.503 -

DE

28

DE

JANEIRO DE 1964

Declara de utilidade pública tiara
etetto de âeeoarooriaciio, o imóvel
que menciona, situado na cidade de
Vitória, Fstado do 1i}svíriío· Santo
e âesiinaâc à instalação e [uncionamento da Junta de Conciiiacão e
Julgamento da Justiça do Trabalho
daquela cuuuie,

o Presidente da República usando
das atribuições qUE lhe confere o
artigo 87, no I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 • E' declarado de utilidade
pública, para efeito de desanropríação, o imóvel constituído por terreno
e benfeltórias. situado na Pt'aca João
Olímaco, nv 44, na Cidade de Vitória, Espírito Santo, de propriedade de
Milthor de Oliveira Fernandes e sua
mulher, Benedita de Araújo g'ernandes, trans crtto sob. o no 17 .628 (dezessete mil seiscentos e vinte e oito)
de ordem, do Livro 3-AK, em 18 de
março de 1952 no Cartório da 1a
Zona do Registro Geral de .Imóveis
em Vitória.
Art. 29 . O imóvel desapropriado
pelo presente decreto destina-se à
instalação da Junta de Ocnciliecâo e
Julgamento da Justiça do Trabalho,
na cidade de Vitória.
Art. 39. f:de decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 28 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 76º da República.
JOÃo GOULART

Abelardo Jurema

ATOS
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53 ,5.04 - DE 28
DE 1964

DE

JANEIRO

Autoriza o Ministro da Fazenda a dar
garantia do Tesouro Nacional a
empréstimo no exterior, a ser realizado pela nese Ferroviária Federal S. A,

o Presidente da República" usando
de SURS atríbuícões e nos têrmos do
art. 26 da Lei nv 3.1.15. de 16 de março de 1957, decreta:
Art. 19 E' o Ministério da Fazenda
autorizado aliar garantia do Tesouro
Nacionel às operações de crédito contratadas entre a Rêde Ferroviária Federal S, A. e as emnrêsag narõwmLima Hamilton Oorporatdon e Westinghouse Eletrtc jnternatíonal Companv. de pensilvãnla, Estados unidos,
reletlvas à importação financiada de
sobressalentes elétricos para sub-estações e locomotivas. até o valor de
nss 1,699,125.GO, compreendendo o
valor do principal - USS 75Q,CüO.OO
para cada operação - e os juros de
6% (seis por cento) ao ano.
Ar-t. 29 ltste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogando-se as disposições em contrário.
Brasília. 23 de janeiro de 1964: 143<;1
da Independênrta e 769 da República.

e a Internatdonal General Bletric
Oompany. relativo à aquisição de
componentes, no total de USS
3.872 790,18 (três milhões, oito.
centos e setenta e dois mil, setecentos e noventa dólares e dezoito cêntimos) destinado a complementar a encomenda de HlO
trensvmídades elétrícas feito a
fabricantes nacionais, inclusive
juros do f.nanciamento .
Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogando.se as .dísoosicões em contrário.
.
~
Brasília, 28 de janeiro df: '1964; 143°
aa Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Ney Galvão
Expedito Machado

DEGRE;TO N9 53.506

DE

28

DE

JANEIRO DE IBM

Dispõe sõbre o pagamento de gratificação natalina aos servidores dos
Institutos de Aposentc,odoria e PenSÕe8 e do Serviço de Alimentàção
da Previdência social.

.roxo GOULART

o Presidente da República, usando
da atrtbulcIo que lhe confere o artigo
87, ítem I, da Constituição, decreta:
Art. 19. Os Institutos de Aposen-

Ney coioõo
Expedito Machado
DEORETO N'-! 53.505
JANEIRO DE

DE

28

DE

1964

Altera o artigo 19 do Decreto niímeTO
52.870, de 19 de novembro de 1962,
que autoriza o Ministro da Fazenda a aar garantia do Tesouro Nactctuü a emaréstimo a ser realizado
pela Rêde Ferroviária Federal S.A.

O Presidente da República usando de suas atribuições e nos têrmos
do art. 26 de. Lei no 3.115, de 16 de
março de 1957, decreta:

Art. 19 O Art. 19 do Decreto no
52.87D, de 19 de novembro de 1963,

passa a ter a seguinte redação:
E' o Ministro da Fazenda auto,
rorfzado a dar garantia do Tesouro Nacional à operação
de
crédito a ser constracada entre o
Rêde Ferroviárta Federal S.A.

tadoria e Pensões e o-Serviço de Alimer.taçâo da Previdência Social co»cederão aos sem servidores. no fim
de cede ano, uma gratificação nata-

lina

correspondente

a um mês dos

respectivos, vencimentos. com as vantagens, ou salários, correndo as despesas por conta dos seus próprios re-

cursos.
A.l't.

29

A

gratifícaçàc aludírla

neste Decreto vigorará a par tn de
1953.

Art. 39. O presente Decreto entrará em vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, em 28 de janeiro de 1964:
1439 da Independência e 769 da República.
João

GOULAR'l'

Amaury Silva
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lOS
('l:)

DEORE"TO N953. 507 JANEIRO DE

DE 28 DE

1964

Exclui dos efeitos do Decreto n g ••••
53.076, de 4 de dezembro de 1963

os caroos e respectivos ocupantes in-

dicados no A,nexo que com éete baix[~j

e dá outras providências.

o presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, nv I, <ia Constituição, tendo em
vista melhor execução da Lei Delegada n« 5, de 26 de setembro de 1962,
em face ia E. M. nv Qol-64, da
SUNAB.

e que acompanha o presente,

decreta:

Art. 10 Ficam excluídos dos Anexos
I e II baixados com o Decreto ns ..
53.076, de 4 de dezembro de 1953, os

cargos e os nomes dos respectivos
ocupantes. constantes dos Anexos que
acompanham o presente, declarada
sem efe.to a Inclusão dos mesmos nos
Ministérios ou órgãos indicados naque,
Ies Anexos.
Art. 29 Os Ocupantes-dos cargos referld ci no artigo anterior ficam, desde já e independentemente de qualquer formalidade, à disposição da Supsrrntendêncía Nacional do Abasteci':'
mente (SUNJ.iB).

Art. 3Q OS Mmlstérios ou órgãos em
que tenham sido Jotados, ou em que
ainda estejam servindo os ocupantes
CDS cargos referidos no artigo 19. apresentá-les-ão à SUNAB, dentro do prazo de 10 (dez) dias, da publicação dêste Decreto, mediante ofício acompanhado do respectivo assentamento mdíviduaã e gula financeira.
Art. 40 As despesas com a execução
dêste D2cl'eto correrão por conta dos
,l'CCI.E'.':OS própríoa da SUNAB ..
Art. 59 -õevogarn-se as disposições
em contrário, entrando êste Decreto
€:0.1 vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de janeiro de 19'64; 1439
da Indcpenclêncía e 769 da República.

.roxo

GOULART

Egydio Iâichaeleen:

(") ,n]JOR'ETO N. o 53.507 - DE 28 DE
e) Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no ;D. O. de
2g-j-1964.

(*) DECRETO N'? 53-.50-8- JANEIRO DE 1964

DE

29

DE:

Reconhece a Escola de Bibtíotecono-:
mia da Universidade Católica de
Campinas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 da: Oonstdtuição Federal e nos
têrmos do artigo gQ da Lei nv 4.1124;
de 20-12-1961,

Reconhece a Escola de Bíblíoteco;
nomía da Universidade Católica, de
Campinas.
Brasília, em 29 de janeiro J.€ 1964;
1439 da Independência e 769 da. Re-

pública.

JoÃo

GOULART

Júlio Furquim: Sambaquy

( ) DECRETO N9' 53; 5'ü9'

DE 29 DE'

JANEIRO DE 1964

Cria no Serviço de Navegação da BUcia do Prata a carrelra de Procurador e dá outras prooiâéncias,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo.
87, item I, da Oonstituíção Pederuj,
decreta:
Art. 19 ' Fica criada na forma da
'I'abe a Anexa, a carreira de pr-ocurador no Serviço de Navegação da Bacia do Prata.

Art. 29 As despesas com a execução dêste Decreto serão atend.cas
pelas dotações orçamentértas próprias ..
Art. 39 nste Decreto entrará em ví-.
gor na data de sua publicação, revogadas _as disposições em, contrário.
Brasília, em 29 de janeiro de ~964;
1439 da Independência e 769 da, República.
JoÃo GOULART

Expedito Machado

O anexo a que se refere o texto,
foi publicado na D. O. de 3 de revereíro de 1964.
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DECRETO N9 53.510
DE 29 DE
JANEIRO DE 196'4.
Modifica junções privativas dos diferentes Postos e Quadros do corpo
de Oficiais da Aercmãuiica.

presidente da Repúbltca usando

o

da atribuição que lhe confere o íncíSQ 1 do art. 87, da Constituição Fe-

deral, 'decreta:
Art. 19 Fica revogado o estabelecido na letra e do Art. 19 do Decreto
'TI9 5'1.891, de 8 de abril de 19'63, que
fixa como função privativa de Brigadeiro do Ar a de Comandante da
Escola de' Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica (ECEMAR).
Art. 29 Permanece em vigor o disposto no Art. 40 do Decretonúme1'047.138 de 27 de outubro de 1959.
Art. 39 o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publica-ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília DF, 8...111 29 de janeiro de
~f;64; 1439 da Independência e 7fl9 da
R€pública.
JOÃo GOUMRT

Anysio Botelho

DECRETO

N9 53.511 - DE
JANEIRO DE 1964

29

DE

Altera o Regulamento da Escola de
Comando e Estado-Maior da ãero-

náutica,

o Presidente da República, usando
da atríbaíçâc que lhe confere o J!1císo I, do a,J'rigo 87, d-a Constdtuíçâo
Federal, decreta:
Art. 19 A letra "c" do nc 5 do ar.
tígo 3° e o artigo 10 dá ~gula.mento
da Eccola de Comando e Esta<io~
Maior da Aeronáutica, aprovado pelo
Decreto no 47.138, de 27 de outubro
de 1959, e alterado pelo oe número
5ü.92ô. de 7 de julho de t961. passam
a VIgorar com a seguinte redação:
I<Art. 89
.
fi Condições especiais para matncuia no Curso Superior de Cotnando (CSC):
a) ser 'I'enente-Corcne. do Quad~t)
de Oftcíaís A víaüores:
b)

ter sídc cdípromado no

CEM~

C) ter sido aprovado no trabalho), a
que se refere o art. 13;
d) ter sido relacionado para recIízar o Curso, na forma dêate Regulamento.
Art. 10. Dentro do mesmo 'prazo
estebetecído .10 artigo anterior, os Comandantes das Organizações a. que
pertencerem os oâícíaís selecíonados
para matricula na ECEMAR, podel'~o
solicitar aro Chefie do Ests"do-MalOl'
aa Aeronáutica, justificando por~e
nonzadamente sua sohcitaçáo, o adiamento, por necessidade do serviço, da
matrícula dêeses Oficiais.
§ 19' _ 0_ adi-amento a que se refere êste artago só· poderá ser concedido, pelo Estado-Maior da Aeronáutica, uma vez.
§ 2° - O Ministro da Aeronáutica
exercerá essa raculdade a qualquer
tempo e quantas vêzes a necessidade
do serviço recomendar.
§ 39 _ No caso do § 29 dêste artígo, os Comandantes de Organiaaçõea farã-o a proposta ao Ministro da
Aeronáutica, encaminhando-a por Intermédio do Estado-Maior da AeIOnáutica. :'t.ste recurso só deverá ser
usado depois de esg-otados os demais
recursos previstos neste Reguiumento."
Art. 29 o presente Decreto <outra
em vigor na data de sua publícaeâo,
e. revoga o Decreto- no 5'l).926, ::l..a 7
de julho de. 1961.
BrasHia., DF., em 29 fIe janelr'3 de
1964; 1439 da Jndependêncía e 76° da
República.
JOÃo GOULART

Anysio Botelho

DECRETO

N9 53.512 - DE
JANEIRO DE 1.964

29

DE

Modifica a jurisdição sôbre a Emõai~
touia r;m Bemaco e dá outras pro-

vidências.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o art.
87, item r, da Constituição, e nos
têrmos do parága-ado único do art.
21 da Leí nv .:$ .917, de 14 de julho
de 1961, decreta:
Art. 1.9 Fica evogado o art. 19 cio
decreto n.c 605-, de 13 de fevereiro de
19-52. do Presidente do Conselho çie
Ministros, na parte em que atribuiu
à Embaixada do Brasil em Bamaco
ca-áter de- Míesâo cumulativa com a
Embaixada em ~(;;ra.
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Art. 29 É atribuída à Embaixada
do Brasil em Bamaco o caráter' de
Missão cumulativa' com a Embaixada
em Dàcar .
Art. 3Ç1 1;;ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Brasília, DF., em 29 de ja-neiro de
1964; 1439 da Independência e 76° da
República.
JOÃo

GOULART

João Augusto 'de Araújo Castro

DECRETO NÇI 53.513

DE

29

DE

JANEIRO DE 1964

Modifi'ca dispositivos do Decreto número 52.339, de 9 de açõstc de 1963.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87, inciso I, da rjonstítuição Federal decreta:
Art. 1(1. O artigo 13 do Decreto

EXECUTIVO

viga 87, item I da Oonstdtuíção, decreta:
Art. 19 Aplica-se ao pessoal da:
Companhia de Navegação do São;
Francisco o contrato coletivo de tra··
balho firmado em 18 de junho de
1963 entre o Sindicato Nacional das
Emprêsas de Navegação Mar.ítáma.
Confederação
Nacional dO:3 Trabalhadores em Transportes Marítír-ios,
Fluviais e. Aéreos, Federação Nacío..
nal dos Oficiais de Máquinas, Motoristas, Condutores. Foguistas e Eletricistas em Transportes Marttimos
e Fluviais, Federação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Marftimos Fluviais e os seusigtndicatos
filiados, homologado pelo Ministro do
Trabalho e Previdência social em 11
cJ.8 julho e publicado no D. O. de :J
de agôstc do corrente ano.
Art. 2° A vigência dêste Decreto
retroage à data da homologação' do
contrato Coletivo de Trabalho.
Brasília, 30 de janeiro de 19ô4; 1439
da Independência e 769 da República.

n? 52í339, de' 8 de agôsto de lS53, pas-

JOÃo G'ÚÜURT

sa a vigorar com a seguinte redu-

Amaury Silva

çâo:

O Conselho Nacional consultivo da
Agricultura compor -se-á de 13 (treze i
membros e será presidido pelo Mll11Stro de Estado, que terá voto de qualidade:".
.
Art 29 . Acrescente-se. ao artigo 16
do mesmo Decreto, a seguinte alínea:
"1) 'um representante dos tra.. b alhadores nas indústrias de materiais de
uso agropecuário, indicado pela oonfederacâo Nacional dos trabalhadores na Indústria (C.N.T.I,).
Art. 39. :e:ste decreto entrará em vigor na data de, sua- publtcacão., revogadas as disposições em ccntrárío .
Brasília, em 29 de janeiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART

Oswaldo Limes Filho

DECRETO N° 53.514
JANEIRO DE 1964

DE

30

DE

Estende os bc.zefícice do Decreto númerO 5'2.701, de 18 de outubro de
1963, ao pessoal da Companhia de
Navegação do São Francisco.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

DECRETO N° 53.515 -

DE

30 DE

JANEIRO DE 19'54

Concede à soczedade estrangeira Bank
ot Lotuicn . & South America Lzmiteâ autorização para aumentar o
seu capital

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-.
gc 87, inciso 1, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto nc 14.728, de 16 de
março de 1921, e Decreto-lei n? 2.627~
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único É concedida à SOeIedade estrangeira Bank of London &
South América Limited, COm sede na
cidade de Londres, Inglaterra, autorizada a funcionar na República pelo
Decreto nv 47.698, de 22 de janeiro
de 196ü, autorização para aQ,.'11':n .ar o
capital destinado às suas operações
bancárias no Brasil.. de Cr$.
1 . 000.eGo.000,00 para ors ••...•..•.•
1. 30{}.(.iDO .000,00 consoante resolução
tomada e aprovada em reunião de
sua Diretoria, em 4.12.6,2. e publ.ca-.
da no Diário Oficial da União. de 13
de maio de 1963, obrfgendo-se a mesma sociedade a cumprir Integraímente as leis e regulamentos em vigor ou
que venham a vigorar, sôbre o objeto
dl3, presente autorização.
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Parágrafo único. A presente aprovação não exime O Banco dos registros e demais obrigações decorrentes
da Lei nv 4.131, de 27 de setembro de
1962, rara os efeitos de remessa de
lucros e retôrno de capital.
Brasília, 30 de janeiro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
JoÃo GoULART

Ney Galvão

DECRETO N9 53.516 _ DE 31
JANEIRO DE 1964
Reconhece a Confederação
da Agricultura.

DE'

teocumo:

O Presidente da República, atendendo ao que lhe expôs o Ministro
do Trabalho e Previdência Social í"
usa-ndo das atríbuíçôes que lhe G-Jnfere o art. 131,§ 5'?, da Lei nv 4.214,
de 2 de março de 1963, Estatuto do
Trabalhador Rural, e tendo em vista
o disposto no art., 141 dêsse diploma
legal, decreta:
Artigo único. Fica reconhecida a,
Confederação Rural Brasileira, sob a
denr mnaçâo de Confederação Nacional da Agricultura, com sede na capital da República, corno entidade
sindícaí de grau superior, coordenadora dos ínterêsses econômicos da
agricultura, da pecuária e stmílares,
da produção extrativa rural, em todo
o terrttór'ío nacional, na conformidade do regime ínstatuído pelo Estatuto
do Trabalhador Rural, a qce se refere a Lei nc 4.214, de 2 de março
de 1963, fixado o prazo de 90 (noventa) dia", para adaptar seus estatutos
sociais às disposições legais vigentes.
Brasilia, D.F., em 31 de janeiro de
1964, 143Q da Independência e 76° da
República..
JOÃo GoULART

Amaury Silva
Oswaldo Lima Filho

DECRETO NQ 53.517 -DE 31
JANEIRO DE 1964

DE

Reconhece a Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura.

O Presidente da República atendendo ao que lhe expôs o Mímatro
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do Trabalho e Previdência Social e
usando das atribuições que lhe confere o art. 131, § 59,. da Lei número
4.214 de 2 de março de 1963, E.st.a,;.
tuto do 'prabadnador Rural, decreta:
Artigo trníco. Fica reconhecida a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, com sede na
Capítad da República, como entidade
sindical de grau supertor coordenadora dos interesses profissionais dos
trabalhadores na agricultura, pecuaria e similares, produção"extra:tiva
rural, bem como dos trabalhadores
autônomos e pequenos propnetartos
rurais, em todo o território nacional,
na conformidade do regtms ínstituido
pelo Estatuto do 'I'rabalhador Rural,
a que se relere a Lei nv 4.214,:1:0 ;':I
de marco de 1963, aprovados Os respectivos - estatutos.
Brasília, D. F .v em 31 de janeiro de
1964, -1439 da Independência e 76° da
República,
JOÃo GOULART
Amaury Silva

Oswaldo Lima Filho

ESTATUTOS SOCIAIs DA CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS TRABADORES NA AG.tUCÜJ...T URA

Art, 19 A Confederação Nacional
dos Trabalhadores na Agricultura,
consütusda em 2'Ü de dezembro de'
1963, rege-se pelos presentes Estatutos e pela regislaçâo em vigor, tendo:
a) sede, administração e fôro j undico no Dístrtto Federal;
b) base territorial de âmbito nacional; e
c) ano social coincidindo com ocivil.
Prerrogattvas .e Finalidades

Art. 2° A Confederação é _ no
âmbito nacional e através das Federações sindicais que a integram a única e legitima representante dos
assalariados na lavoura, na pecuária
e símílares e na produção extrativa
ru-ar, bem como dos trabalhadcrea
autônomos e sob qualquer forma de
parceria, dos pequenos pr-opríetárros
rurais. OU ocupantes de terras a qualquer titulo habitual e regular.
Parág-ato único. A Confederação
tem por finalidade primordial o es-
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tudo, a defesa e a coordenacãc dos In.
terêsses econômicos e profissionais dos
trabalhadores na agricultura, colaborando com os poderes públicos e demais entidades sindicais em prol da
solidariedade social, do bem estar das
trabalhadores ;;! do interêsse nacional.
Art. 3. Q No âmbito nacunuü, são
prerrogativas da Confederaçâo:
a) representar, perante autorfdaôes
administrativa,'; c judiciárias, os In;
terêsses das entidades sindicais que a
integram, bem com-o os Interêssea das
categorias, profísionaís de trabalhadores na agricultura mencionadas no
Art. 2,Q
b) celebrar convenções ou contratos coletivos de trabalho;
C)
eleger, Q.U indicar, reprasentantes perante organizações sindicais mternactonaís, devidamente reconhecidas;
d) arrecadar as contríbuiçôes de lei
devidas às Pedereções que a íntegram;
.
e) fixar e receber as quotas devldas pelas associadas:
t) .suscrtar dissídios coletivos de trabalho e promover a sua, coneíliacâo;
y) colaborar com os poderes publicas -- em caráter de órgão técnico e consultivo no estudo e SOlUÇa0
dos problemas que se relacionem com
o trabalho e a economia do meio ru-

c) filiar-se, ou fazer-se representar,
junto .às entidades internacionais com
as quais o Govêrno federal não mantenha: relações.
Confederadas

Art. 69 Somente podem associar-se
Confederação as Federações" de
sindicatos de trabalhadores rurais cue
integrem 3Is categorias profíssionaia
indicadas no Art, 2'.9 dêstes Estatutos
desde que tegadmente constituídas e
concordem com êstes Estatutos.
§ 19 - Satisfeitas as coudiçôes (10
presente Art., a admissão não pede
ser negada, tornando-se efetiva pelas
assinaturas do representante da Federação e do Presidente da Contederaçâo no competente livro decl.egfstro.
§ 29 Após a sua admissão, a confederada adquire direitos e assLlffie
obrigações, decorrentes dêstes Estatutos, das deliberações da Dlretorta e
da Assembléia, bem como da legisla...
cão em vigor.
Art. '70 São direitos da confederada:
a) um só voto, exercido pelo seu
"delegado-votante", na forma estabelecida .por êstee Estatutos;
b) utilizar todos os serviços da Confederação;
c) ter eleitos seus representantes
ral.
para cargos sociais da Confederação ;
parágrafo, único. As prerrogutívas
d) partácípar das Assembléias, veconstantes das alíneas v'b" e "i" destar e ser votada, através do seu dete Artigo serão efetivadas a pedido de legado-votante;
duas ou mais Federações miadas.
e) desligar-se da Confederação.
.Art. 89 São deveres da confederada:
Art. 49 São deveres da Confederaa) cumprir as disposições oestes Esção, através das confederadas:
tatuto.") e do Regimento interno,as
a) promover a existêI.1c~a de ~r~
deliberações da Diretoria e da. Assemviços assístencíaís e auspícíar a criabléia, bem como as determinações leção de cooperarávas para os trabalhagaís:
dores rurais sindicaíizados;
b) pagar as contribuições que lhe
b) promover campanhas de attaocforem devidas, autorizando inclusive
tdzaçãc e de orientação sindical;
os descontos necessários;
c) promover e participar de tníclac) não tomar, Isoladamente delitávas que, dentro das Suas prerrozcberações em asuntos de Interêsse na.tívas e atribuições, _vísem a.o. bem esclonal dos trabalhadores rurais,
tar dos trabalhadores, à unidade do
e)
pugnar pelo fortalecimento da
movimento sindical, à ordem e ao pro-_ Confederação e pela unidade do movimento sindical;
gresso de Brasil;
f) cumprir rigorosamente as dispoArt. 59 :E:: vedado à Confederação:
sições de lei e de estatutos que regem
a) pertdclpar sob qualquer ~orma,
as suas próprias atividades, atuando
de atividades polítécc-partddárías ou ainda no sentido de que os Síndicatos ífüados 'procedam do mesmo modo;
'religiosas;
b) exercer atividades
de caráter
g) incluir, em seus estatutos soc-ats,
econômico;
disposições referentes à composição e
à
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atribuições das delegações junto à
Confederação, e constantes dêstes Estatutos.
.§ 1° Fica
suspensa dos direitos.
sociais, inclusive de votar, ser votada
e de pae-tacípar das Assernbjéías a confederada que:
a) desatender, reiteradamente, disposições dêates Estatutos e da 1egrsIaçêo, bem como determinações do
Regimento interno e deliberações da
Diretoria ou da Assembjéra.;
b) deixar de atender os seus compromíssos financeiros para com a
Confederação, por prazo superior a
três meses, quando não apresente justificativas ponderáveis;
c) tome ímcratrvas ou paa-tícípe dê
campanhas que, no plano na~ci'_mal,
possam prejudicar a Contederaçao ou,
ds um modo geral, a unidade da '-I}{I~
vimento sindical;
§ 20 A Confederação éA>rigad:l a
excluir a confederada. que:
a)
não mais se enquadre nas categorias protissionaia -enumeradas pelo
Art. 29 dêstes Estatutos;
.
b) tenha cassada o. sua Carta siridícal ;

A

reincida, por mais de duas vezes,
em penas de suspensão.
AI't. 99 As penas de suspensa? e as
~ exclusão semente serão ap;,lcad?5
após doas ou mads nourrcecces a c~n
federada e os motivos que as ooasronarrem devem constar de têrmos eapeciaís lavrados em Livro próprio, a3amados pela Diretoria.
§ 19 As penas aquí enumeradas podem ser aplicadas diretamente à confederada ou aos seus delegados. competindo à confederada, ness., último
caso, tomar as providências que _lhe
terem indicadas pela Confederação.
§ 2'1. Será remetida à confederação e
aos seus delegados cópias autêncicas
dos têrmos mencionados neste Art..
sempre .por processo que comprove as
datas da remessa e do recebimento
§ 39 A Federação excluída pode. dentro dó prazo de 30 (trtnta) dias,
contados da data do recebimento da
notificação de exclusão ~ interpor
recurso suspensivo para a Assembléia
da Confederação.
§ 4° A Federação e.xcluida pode solicitar a sua readmissão na comederação, desde que, a critério desta,
hajem cessado os motivos da exclusão.
C)
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Assembléia Geral das Confederadas

Art. 10. A Assembléia. geral das
confecíerattas - constits.ída pelas dt~
legações das mesmas _ é o órgão máxuno da Confederação podendo 1'8uhrr-se ordínáa-ía ou extraordinà1'1amente e regendo-se pelas seguintes
normas:
19) :e:: habitualmente' convocada e
presidida pelo Presidente, mas ~'J%
(vinte e cinco por centoj j do total
das confederadag com plenos õíreuos
podem requerer a sua convocaçà., e,
em caso de recusa, conv-ocá-la elas
próprias, elegendo, então, dentre sr,
um presidente dos trabalhos.
2°) Para ser válida a Assembléia
convocada na forma <la parte final ao
item. anterior, deverá estar presente,
no mínimo, metade e mais um cIcloS
convocadoras, atendidas ainda as ocmais normas aqui prescritas.
39 ) O Conselho fi,scaJ pode convocá-la, se ocorrer renúncia coletiva da
Diretoria, seu impedimento, ou motivo graves e urgentes.
49) Ê convocada por duas vêzes _
em um só edital - sendo a prímeíra
convocação com 30 (trinta,) dias de
antecedência e a última para duas
horas após.
59) O Edital de convocação deve
especificar mínucíosament-, os assuntos a deliberar, a data e os horários,
bem como o quorum para a instalação dos trabalhos e para a votação.
6°) O Edital deve ficar afixado na
sede durante tódo o período QUe anteceder à Assembléia, sendo ainda remetido às confederadas para o mesmo
fim, publicado amplamente pela jmprensa e remetido às confederadas e,
individualmente, aos seus delegados,
por processo que comprove as datas da
remessa e do recebimento.
7<) Para. ter ingresso na Assembléia,
Os delegados das Federações devem se
identificar e apresentas- as suas credenciais emitidas pela confederada
respectiva.
89) As deliberações só podem versar
sôbre as matérias constantes do Edital de convocação, OU sôbre as que,
com elas, tenham direta e ímedíata
ligação.

99 ) A Assembléia delibera, em primeira convocação, com a presença mí-

nima de metade e mais um do núme1'0 total de confederadas com plenos
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direitos e, em última convocação, cem

qualquer número, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos,
em qualquer das convccacõés.
lO) Compete ao presidente a composição da "mesa", dele partícípando

Os ocupantes de C3iJ:gOS sociais. ..
11) O que ocorrer em Assembléia
deve constar de Ata círcunstanclada
_

lavrada em livro próprio -

lida,

aprovada e assinada, no final dos trabalhos, pelos ocupantes de cargos sociais presentes, por uma comissão designada pelo plenário e, ainda, pe-

los delegados das confederadas qus o
quis-erem üazer .
12) A Assembléia, por deliberação

própria, pode considerar-se em "sessão permanente', até o final dos assuntos a deliberar
e

Art. 11. A Assembléia GeraJ Ordí-

nária reune-se obrigatoriamente uma
vez por ano - no decorrer do mês de
março _ para deliberar sôbre todos
os assuntos de ínterêsse admímstc-atívc
social da Confederação, bem
como de ínterêsse geral dos trabalhadores na agricultura, competindo-lhe,
específícadamanete deliberar sôbre:
a) o Relatório, "Balanço e contas,
apresentados pela Diretorta, bem como
sôbre o respectivo parecer do Conselho fiscal;
b) o orçamento anual de receita e
despesa com a especificação da aplicação do "patrimônio", esta a ser homologada pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social;
c) a ratdfícaçâo da, admissão de empregados da Confeôeraçãr, ou de prestação de serVIÇOS;
d) a fixação das contribuições devidas pelas confederadas, que devem
ser mensais e proporcionais à arrecadação de cada uma, competindo a Assembléía ordinária. fixar essa percentagem;
e) o valor
das gratificações ou
das "cédalas de presença" para os
ocupantes de cargos sociads, dentro
das limitações legais e quando tôr o
caso;
t) as penas de exclusão lmpostae
às confederadas:

a, aquisição de bens imóveis:
Os programas de a-ção da Confederação e assuntos de ínterêsse geral
<los' trabalhadores na agricultura..
Art. 12. A Assembléia Geral Extraordinárta reune-se quando necesg)
h)

sáría, atendendo as mesmas normas

estabelecidas no Art. 10, e tendo poderes idênticos aos da Assembléia Geral Ordinária.
§ 19 Somente, a Assembléia Geral
Extraordmáa-ía - especíalmente convocada - pode deliberar sôbre as seguintes matérias:
a) estabelecimento de contrato coletivo de trabalho, sua prorrogação e
denúncia;
b) rad.ífícaçâo de contrato coletivo
de trabalho sua prorogaçào e denúncia.'
,
C) dIssídios coletivos de trabalho;
d) alienação .de patrimônio;
e) reforma dos Estatutos sociais;
f) dissolução da. Coníederaçâo.
§ 2° As assembléías gerais extraordinárias, para deliberar sôbre as matérias específícadas no parágrafo anterior, atenderão em tudo às normas
do Art. 10 (dez) dêstes Estatutos, mas
as deliberações, em última convocaçã-o, devem ser tomadas no mínimo,
por dois têrços das confederadas presentes.
§ 39 As deliberações tomadas .sôbre
as matérias especificadas pelo parágrafo primeiro dependem de homolcgação pelo Mmistérfo' do Trabalho e
previdência, Socíal ,
Diretoria e Conselho Fiscal

Art. 12, A Diretoria da Confederacão Nacional dos Traoalhadores na
Agricultura compõe-se dos seg''..1jntes
membros: Presidente, primeiro ViCêpresidente, segundo vice-presidente,
terceiro vice-presidente, Secretário
geral, primeiro Secretário, segundo
Secretário, Tesoureiro geral, segundo
Tesoureiro e mais 9, (nove) Suplentes da Diretoria,
~ 19 O Presidente, o C-f'cretário geral, o prímeírr, Secretário e o 'I'esoureiro geral constituem a DdretortaExecutiva da Confederação, à qual
compete a execução e a responsaonãdade pelos serviços, atividades, atrtbuiçôes e prerrogativas da enuoaea.
§ 29 A Díretoría executiva rege-se
pelas seguintes mormas ;
1°) Reune-se ordínàa-íamente no decorrer do mês de março e extraot .íínàriamente quando necessário, por
convocação do Presidente Ou de qualquer dos seus membros.
29) As reuniões delíoeram por mato-ria, não sendo permitida a representação por procuração.
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30) As deliberaçÕ€s são consignadas em atas - lavradas em livro
próprio - lidas, aprovadas e assinadas, no final dos trabalhos, pelos di-

reteres presentes.
4°) perde automàtícaments o cargo
o membro da Diretoria executiva que,
sem justificativa, faltar a três reuniões ordinárias -consecutívas ,
§ 3° Em impedimentos ínferíores a
90 (noventa). dias, as substdtuíçôes
na Diretoria processam-se da seguinte forma:
a) o Presidente é substituído pelo
»rímeíro Vice-presidente, êste pelo segundo e o segundo ;;JclO terceiro;
b) a mesma. regra aplica-se ao Se..
cretário geral e ao Tesoureiro geral;
c) os cargos vacantes por ·3f.elta
das ~;u'bstitllições, serão preenchidos
pelos Suplentes da Direto-ria, arendando-se à ordem numérica da chapa
eleita;
§ 49 Se o impedimento rõr superior
a 90 noventa) dias,
a Assembléia
geral procederá a eleição para os cargos vagos, mas, neste caso. os elClGOS
ocuparão os cargos até o final do
mandato dos seus antecessores,
Art. 14, São atribuição especificadas da Diretoria executiva:
a) deliberar sôbre a admissão, demissão, suspensã-o de direitos e exclusão das Federações;
b) admitir empregados e contratar
a prestação de serviços;
c) di.:õpensar empregados e serviços;
d) admmisbrar o p~,r:-'imôni-o e 0::ganizar o orçamento de receita e Jes-

pesa;
e) deliberar sôbre a convocação das
Assembléias ;
f) adquirir, alienar ou onerar bens
imóveis com expressa e prévia autorização' da Assembléia;
-g) vec-ífücar as prestações de contas, relatórios e programas de tz-abalho;
h) verificar, cem assiduidade, a relação das confederadas sujeitas a ímpedimentos, na forma estabelecida
nestes Estatutos;
i) delíberàr sôbre questões decorrentes das suas atfíbuições legaís e
de Estatutos, inclusive contrair obrigações, transigir, adquirir bens e constituir mandatários;
i) reunir, em Reçmiento Interno, ~s
normas que adotar para a execuçao
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disciplinada dos ~e~~s serviços e atrtbuições.
Art. 15, f10 prinid3rt l -.e, entre outras.
cabem as seguintes atrtbuições:
a)
representar 8, Conrederaçâc 0..TU
todos os atos _ (fie esta.r~l~ie~~ un telaçôes jurídícas:
b) supervístcnar Os: trabalhos e anvidades da Comc'teraçâo, responsabâlizando-se pelos serviços de divulgação e articulação sindicais;
c) a~sinar, conjuntamente com o
'I'esoureíro-geral, cheques e docamentos constttutívos de obrigações;
d)
assrner, conjuntamente com o
secretário geral, os Editais de convocação das Assembléias,
e) assinara correspondência;
j) presidir as reuniões da Diretoria
executiva e as Assembléias;
g) apresentar, às Assembléias, em
nome da Diretoria executiva. o relatério anual, as prestações de, cercas
relatavas ao exercício anterior, bem
como os planes de trabalho, orçamentos e programas pat-a o exerc'cío
"futuro.
Art. 16. Ao Secretário-geral, entre
outros, cabem as eegumtes atribuições:
a) responsaoilízat -sc pela execnçào
-d1C'S serviçosadm~ni::;tré Uvas e pelo
pessoal:
b) secretariar ~,S .êssembléías e aa
reuniões d:;. Díretorta executiva 1''2:.5ponsabíliaando-se pela. ravratura d~is
respactívas atas;
Ç)
assinar, conjuntamente com c
Presidente, os Edll;~:ÜS de convocação
das Assembléias;
d) responsaoillzar-se pelos serviços

de atendímento .i~~s·8.J (la Confederaçàc e da-s confederadas:
e) responsabtlízer.c-e pelos Iívrus e

documentos pertinentes às suas avobulçôes;

f) ser o auxiliai' Imetnato do Prestclenta e seu substituto. ne. forma estabelecída nestes E~~.:.ruto.s.
Art. 17, Ao primeiro Secretário, entre outra-s, cabem as seguintes atrtbuiçõea:
a) responsabflízar-se pejos serviços
de assistência técnico-legal às conteôeradas e aos seus respectivos síndicatos;
b) verificar, assiduamente, a situação das confederadas. face à Conte-
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daração, ~lz.bGrando relação periódica
da situaçac das mesmas'

c) ser o auxiliar imediato do Sec-etano geral e seu substituto na forma estabelecida nestes .c~tattltos.

Art. 18. Ao Tesoureiro-geral, entre

outras, cabem as seguintes atribuíçôes:
co responsabilizar -se pela execucâo
dos S2TViçüs de contao idade;
"
t)) verr.ücar, assídeamenre a execucâo do orçamento, prestand., a Direteria executiva esclarecimento, sôbre a matéria e .31).~'ermd:)-:he medidas que julgar úteis;

c) assinar, cem o Presidente, cne ..
/:1UBs e documentos constitutivos de
obrtga.çôes:
d)
responsabilizar-se pelo "caixa'

e pelos pagamentos e receoimentos.
bem como peles documentos rereren-

tes.

Conselho rucca
Arb. 19. O Conselho Fisoal é conetituido per 3 (t~..êai .nscais e igual
número de ::':,uplentes qualquer dÀ',,;tes
par-a substttuir Qualquer daque.es .
§ 1Çl Ccmpeta ao Conselho fiscal a
físcanzaçâ.o e' o exame das contas da
gestão fi nancetra da. Diretoria executiva e da aplícaçãr, do patrrmõmo,

devendo apreaen tar à Assembléia ge-

rea, ou a quem de direito, parecer
escrito sôbre essas matérias.
§ 2<:' O Conselho fiscal reune-se ta-imcstralmente, ou extraordinàríamente
p01 ccnvecaçào do presidente da Confeoeraçáo OU do seu próprio Relator.
sendo a êle apucáveís, naq,uilo que
ccucer. 8S normas conste.. ntes do art.
13, parágrato. 29.
~

39 Os 'Fiscais efetivos, em sua

p:'lmBira reunião, escolhem, dentre si,
o Relator com atribuições especifica-

das em Regimento Interno.
Art.. 20. Os ocupanre-, de cargos
.socíáis _ Diretoria e Conselho üsca!
- - são eleitos, dentre os Delegados
UtS Federações, para mandato de 3
(três) a:J.O.3, podendo .ser reeleitos ou
-destátuídcs ,
Parágrafn i-r.ico. A Dtretorra executiva deve organizar os diversos Departamentos necessários
execuçao
dcs serviços da Confederação, entregando a responsabilidade dos mesmos,
sempre que possrvel, a ocupantes de
cargos sociais.
.à
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Icopresentaçtio das Fer:terações e
Eleições

Arü. 21. As Federações serão representadas nas Assembléias da Confederação por suas respectivas Delegações, devendo os Estatutos sociais
dás ccnredcradas consignar' as segumtes regi-as para reger a matérta:
a) cada Federação elege 4 (quatro) Delegados e igual número de Suplentes, qualquer dêstes para subsütuir qualquer daquêles, competindo
à Federação veríf.car o impedimento
e designar o substituto, quando fôr o
caso;
b) os Delegados e seus Suplentes
terão mandato per 3 (três) anos, podendo ser reeleitos ou destituídos;
c) A delegação da Federação esco...
lhe. dentre si, o seu "delegado-votante" e o suplente do mesmo;
d) ,para parüícípar das Assembléias
da Confederação a confederada deve
estar representada, no 'mínímo. par
:;8U delegado-votante e mais um delegado;
e) nas Assembléias da Confederação, o direito de voto será exercido
pelo
delegado-votante, cabendo aos
demais delegados apenas o uso da
palavra:
j) o desligamento. da federada da
Oonfederaçâc só pode se. votado par
assembléia geral extraord.náría
da
Pedemçã'Ü, especialmente convocada,
devendo a deliberação ser tomada, no
mínimo- por dois têrços do", Síndicates
federados, em qualquer das
convocações,
Art. 22, As Eleições para quaisquer cargos sociais ou de representecêo - nos têrmos iv Artigo .129
e "seus parágraros. da lei 4.214, de
março de 1963 - devem atender a
seguintes normas:
1.9) As eleições serão realizadas em
Assembléias gerais
extracrdlnárãas,
especialmente convocadas.
2.9) Para efeito de participação nas
Assembléias, contagem de votantes e
de votos, somente podem ser relacionadas as federadas com plenos díreítos, na forma estabelecida nestes
Escatutoa.
35') A Primeira Convocação é feita com a antecedência máxima de 60
(sessenta)
dias e mínima de 30
(trcnta) dias, da data, do término dos
mandatos dos ocupantes de cargos so...
cíaís.
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4.'?) Em primeira convocação, deve

votar a maioria absoluta das confederadas.
considerando-ss eleita a
chapa que obtiver maioria absoluta
de votos, em relação a aquêle total.
5.l?) Não sendo." alcançados índices
- de votantes e de votos _ estabelecidos no ítem
anterior, deve ser
feita segunda e última convocação
para o dia seguinte.
6.'?) Em última convocação. será
considerada eleita a chapa que outiver maioria de votos dos "delegados-votantes" presentes à Assembléia.

7Y) O regist:;:o de chapas pode ser
feito junto à mesa, quando esta se
instalar para o inicio dos trabalhos.
8.9) O Edital de convocação para
a Assembléia eleitoral deve atender
às normas acima, bem como às demais estabelecidas nestes Estatutos.
9.9) Ficam incorporadas ao Regi~
mente Interne da Confederação as
n01Yl1aS ba.xadas pelo Ministério do
Trabalho e previdência Social. relativas às eleições.
Patrimônio

Art.. 23. O patrimônio da Confederação é. constituído:
a)

pelas mensalidades das eonre-

deradas:

t» pelas arrecadações do ímpôstc
sindical que lhe couberem;
c) por doações, legados, multas e
outras rendas eventuais;
d) pelos bens e valores próprios e
suas rendas.
§ 1,9 A admínístração geral do patrtmôn:o compete à Diretoria executiva, na forma estabelecida nestes
Estatutos.
~ 2.'? As
receitas serão aplicadas
conforme orçamento anual. aprovado pela Assembléia geral ordinária.
§ 3.9 A
alienação do patrimônio
deve atender ao que dispõem os presentes estatutos, na parte referente.

Disposições Gerais

Art. 24. De todo o ato lesivo ou
contrário à legislação sínô'caí rural,
emanado da Diretoria ou da Assembleía da Confederação. cabe recurso
dentro do prazo de trinta dias, para
o Ministro do Trabalho c Previdência. Social.
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Art. 25. As matérias omissas nes ..
tes Estatutos, mas a êlea referentes.
são reguladas pela legislação sindical
rural e, supletivamente, pela consoLcia.Ç8,O das leis do trabalho e pelo
cllreito comum.
Os presentes estatutos foram aprcvàdos em assembléia de constitu-çâo

de Oonredcracêo Nacional dos Tra-

na

balhadores
Agr.cultura, realizada
em ;;0 de dezembro de 1963· estando

o resr:8GÜV{l original assinado, conforme se transcreve: - L1jndolpho

Silva ~'Nestor VeTa - Jose" t.eanâro
Beeerra da Costa ~ José .noarumee
dos Santos - José Pureza d.a Silva

Luiz ele Rossi

~

Geronimo

de

ll:1."oura Netto ~ Brtuüío Rodrigues
aa Silva - Antonio taeoaonoo Conde - FTCtncisco" Alves ::-..... Tlieobalclo
Ribeiro Scbaetuio Lourenço
de
Lima.

Confere eom o original.
Rio de aenetro. 27 de dezembro de
1963. - Lyndolpho Silva, Presidente.
DZC2E'Z'O N.? 53.513 -

DE

31

DE

JANEIRO DE 19(5'1

Aprova as nova:;; razões percentuais
-pura
efeito de calculo da parte
vCTZ(i,vel da remuneração dos Agentes Fiscais ao tmsôeto de ConsUmo.

O Pres.dente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Constdtuíçâo
arbígo 87, item I, da
Federal considerando o que dispõem
"'. Lei n.v 3.52'ú, de 3D de dezembro de
1958 (artigo 1.9 da alteração
13.!l.,
ítens II e liI) e o arblgo 33'; do Regulasnento baixado com o Decreto
li.'? 45.422, de 12 de fevereiro de 1959.
e homologando o que consta do Processe n.v S.C. 282.784-63 do Minis-

tério da Fazenda, decreta:
Art. 1.'? Para efeito de cálculo da
parte variável de remuneração dos
aaentes r.scaís do impôsto de cons~mo, no biênio de 1.9 de abril de
19B3 a 31 de março de 1965· ficam
aprovadas as seguintes razões percentuais:
Categcrla, nível 14 - 7,9564.
a
2. Categoria, nível 15 - 2,2081.
La Categoria, níveis 16, 17 e 18 0.6308.
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Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, em 31 de janeiro de 1964:
1439 da Independência e 76 9 da Re~
pública.
/oÃo GOuLART
Ney oiuoao

DEORETO N° 53.519

DE 31 DE

JANEIr:.O D2 1964

ilutoriza o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar, a doação de terreno çue onencicna;

o Presidente da República, usando
da. ata-icuicâo que lhe confe~e"o~ ar ..
tiO".) 8'7; número I
da Constituíçâo, e
cÍ; acôrdo com 03 artigos 1.165 e
1.180 do Código Civil, e o que a respeito dispõe a Lei n? 4.17D, de 5.12.
de: Wô2 (arts. 19 e 49 ) , decreta:
Art. 1° Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a ac_eitar _a
doação que a Inspetoria "Suo João
Bosco", da Congregação Bnlesíana,
cuer fazer à UnHi.O Federal do terreno com a área de 105.500 mz (cento e cinco mil. e quinhentos metros
quadrados) e do edifício existente no
mesmo, situados na antiga Fa~e-nda
Campo Al-egre, lugar denominado
Chácara Bela Vista, no setor Sul-leste da Cidade de Uberlândia, no futuro Bairro "Santa Maria", do loteamento planejado pela Imobüiárta
Segísmundo Pereira & Filhos, no Estado de Minas Oercts, tudo de acôrdo com os elementos constantes do
processo protocolado no Ministério da
Fazenda sob o número 239,519, de
1963.
Art. 2'? .Destfna-se o íméval ~_ que
se refere o .a.rtig o anterior a, ínstalaçâo da Escola de Enguuhurta de

Uberlândla, e de Instituto de Pesquisas e Orientação Indusbrtal (IPOI)
Brastlra, em 31 de janeiro de 1964;
143 0 da Independência é 7{)O da República.
JOÃo GOULART

Ney Galvão
DECRili,TQ NQ 53.520

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.
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DECRETO N.953.521 _ DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1964
Designa o Banco do Brasil S.A. para
atuar, por intermédio da Carteira
de Comércio Exterior, como organismo nacional capacitado a exercer atribuições e junções reíacunuidas com
o tincmcuimento, pelo
Banco
lnteramericano de Desenvolvimento, às exportações de bens
de capital e dá outras
p'rovidên'::.

cías,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe conter e o artigo, 87, inciso L da Oonstdtuição Federal, decrete:
Art. 1.9 Fica designado o Banco
do Brestl S. A. para atual' por inter:
médio da Carteira.. de Comercio Exterior, como organismo nacional capacitado a exercer as atrtbuicôes e tuncões necessáríag
vexecução das operecões relativas ao financiamento
doa~.s exportações de bens de capitar. de
que trata. a Resoluçào DE/59/63, de 30
de setembro de 1963, do Banco Interamertcano de Desenvolvimento, seu
regulamente e Instruções
ulteriores
à

uue a .respeito fõrem caíxadas .
. Art. 2.° A Carteira de
Comércio
Exterior será representada, nas relações que mantiver com .) Banco Interamerrcano de
Desenvolvimento,
pelo respectivo Diretor, a quem caberá firmar os acôrdos e contratos.
que fôrem necessários, no âmbito de
suas atribuições especificas (arb. 37,
do Decreto n . o 42.'820, de 1'6 de dezembro de 195:7) .
Art. 3.Q íL'Ste decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação, revoeadas as dísposícões em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da República.
Joêo GOULART
Ney Galvão
~ DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1954

(") DECRE-TO N..o 53.52Z

Retifica o Quadro de Pessoal da
universidade Federal de Goiás
O Presidente da República, mando
das atrlbuícões que lhe confere o
artí 87, ítem I, da Constituição e
tendo Em Vista. .) artigo 56 da Lei
(~') Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D.O. de
5-2-1S,a·1.
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nv 3.780, de
solve:

12

de julho de

1960,

re-

Artigo 19 Fica retificado, na forma do anexo, a Parte Permanente
do Quadro de Pessoal da Universidade Federal de Goiás, aprovado pelo
Decreto TI'? 30, de 12 de outubro de
1961, bem como a relação nominal
que o acompanha.
Pa.rágrafo único. A retíflcação de
que trata êste artigo vigora a partir
de 25 de janeiro de 1961, nos têrmos do art. 7lJ, parágrafo único, da
Lei nv 3. 834-C, de 14 de dezembro
de IS60.
Art, 2° Fica, íguclmente, retificado,' de conformidade com o anexo,
a parte Especial do Quadro de í-essoaj da mesma Universidade aprova;
do pelo Decreto nv 31. 768, d~ 1ÇI de
março de 1963, bem como a elaçâo
nominal que a acompanha.
Parágrafo único, A retificação da
que trata êste artigo, prevalec, rá, a
prrtdr de 15 de junho de 1962.
Ar,L -39 A 'despesa com a execução
dêste decreto será atendida com cs
recursos fínenceíros concedidos à
Unívers.dads Federal de Golas.
Art. 49 :e:ste D2Ci cto entra-á
n
vígoi- na data de SUa publicação, re~
vogadasas díspostçôes cem contrário
Brasília, em 3 de fevereiro de 1964;
113lJ da Independência e 76° da Repú,
bEca..
JOÃo GOULART

Júlio Furquim -Sambaquy

DECHETO N° 53.523 :FEVEREIRO DE

DE

3

DE

1964

Cria Comissão Especial

o Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv I, da Constituição, decreta:
Art. te E' criada, junto ao Ministério das Minas e Energia, a Oomíssão Especial para Assuntos de petróleo
com a fínahdade de:
a) proceder a completo exame da
situação jía Petróleo Brasileiro S.A.
Petrobrás, propormo as medidas
que julgar necessárias para que a
emprêsa, com exata observância das
disposições da Lei no 2.004, de 3 de
outubro de 1953, possa atingir todos os
fins para que foi instituída;
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b) apurar as recentes denúncias de
irregularidades que teriam OCOIU'ido
na Petrobrás, definindo as conseqüentes responsabilidades.
Art. 2lJ, A Comissão será constttuída
de oieo membros, designados pelo
Presidente da 'República.
Parágrafo único _ A Comissão terá
um Presidente e um Vice-Presidente,
ambos também designados pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 39 O Ministério das Minas e
Energia porá Imediatamente à disposição da Comissão os meios que se
fizerem -necessários ao cumprimento
de suas finalidades.
Art. 49 Todos os órgãos do serviço público federal, inclusive as autarquias e sociedades de economia
mista controladas pela União, presta..
rão o concurso que a Comissão venha
a solicitar, dar-Jhe-ão assistência
técnica e jurídtea e oeder-Ihe-âo sem
demora, as instalações, os materiais
e funcionários que requisitar, preenchendo-se, em seguida, as demais
formalidades .
Art. 59 Os serviços prestadas pelos
membros da Comissão serão gratuitos e considerados de relevante inte-

rêsse nacional.

Art. 6° A Comissão aprovará regimento interno pare regular o seu funcionamento, aplicando, nos casos
omissos, as normas) do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis da União
(Lei nv 1. 711, de 28 de outubro de
1952) .

Art. 79 Para a conclusão de seus
trabalhos a Comíssâo terá o prazo de
trinta (3(}) dias úteis, prorrogáveis
por mais trinta (30). por ato do Ministro das Minas e Energia.
A1·t. 89 O presente Decreto entrará
em vigor na data de Sua publicação,
revezadas as disposições em contrárro.
Brastlía. 3 de fevereiro de 1964;
143° da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Britto

DEC:RETO . N9 53. 524 -

DE 4 DE

FEVEREIRO DE 1964

Cria o Consulado-Geral em
çdc.

A..ssnn-

o Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o ar-
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tigo 8'l, número I, da Constituição
Federal e nos tênno,s do parágrafo
1° do artigo 27 da Lei número 3.917,
de 14 de julho de 1961, decreta:
Art. 19 Fica criado o Consulado;
Ger~l do Brasil em Assunção, Paraguaa.
Art. 29 O preaents Decreto passa
a vigorar a partir da data de sua

publícação, revogadas as disposições
em contrário.
Brasília, em /.,.1 de fevereiro de 1964,
143° da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

João Augusto de Araújo cactro
~ DE
l"E'!EREIRO DE 1964

DEORETO N'! 5-3.525
Eleva

4 ,DE;

Par'àgrefn

o Coneulaac em Viga à cate-

goria de

Coneuuuio-Gerai.

o Presidente da República, usando
da atribuição que iüe contere o artigo 87, número r, da Constituição Federal : nos têrmos do parágrafo 19
do artégc 27 da Lei n' '1.917, de 14 de
julho de 1951, decreta:

Art. 1° Fica elevado à categoria
de Consulado-Geral o Consulado do
Brasil em Viga, Espanha.
Art., 29 O i.vosence Decreto passa
a. vigorar a partir da data de sua
publícaçáo, revogadas as díspcsíçôes
em contrário.
Brasília, em 4 de fevereiro de 19S4,
14:31.' da Independência e 769' da República.
JOÃo GOULART

João Augusto de Araújo Castro
N('I 63.5:'; DE
FEVERZI:::O DE 1964

DECRETO

Modifica

a

Comissão

Iaçôes Exteriores a Cormssê : Nacional de Assistência Técnica, pessanuc
ditos artigos a terem a seguinte reds..::ão:
Ãrt. 1Q Fica criada no Ministério
das Relações Exteriores, Secretaria
Gera.l Adjunta para Assuntos Econômiccs, a Oomíssão Nacional
de
Assistência Técnica.
Art. 39 A Comissâ- Nacional
de
Assistência Técnica compor .se-á de
onze morubros, .nomeados pelo Presider; ~2 da República mediante índtcação do M,inistro das Relações Exterdores .
parágrafo Lv - O Mínistro das Relações Exteriores será o Prestdentc
e o Secretário Geral Adjunto para
Assuntos ieonõmícos. o Vice-Presiden te da Corr,issâo,

4 DE

Nacional.

de

Assistência. Técn;ca.

o Presidente da República usando
da. atribuição que lho confere o Ar ~
tcgo 87, I da Oonstttuíeâo e tendo
em vista o '-'-".';cJeo no Decreto..lei
nc 9.121, de J de abril de 1946, resolve:
Modificar 03 Artigos 1Ç e 3('1 do Decreto n.v 28.799, de 27 de outubrr, de
1960, que criou, no Minlsterto das Re_

,Jt;>

A

Corrnssâo

podei-á

convittae. para
participar de seus
trabalhos, órgãos cuja
colaboração
julgue de Interêase em aspectos específicos de assistência técnica."
sete Decreto entrará em vigor na
data de sua publícaçâo, revogadas
as :líspc-sições em contrário.
Brasília, em 4 de feve-reiro de 1964,
1439 da Independência e 76° da Re_
pública.
JàÃO GOULART

João

Augusto de Araujo Castro

DECRETO NÇI 53.527 -

DE

4

DE

FEVEREIRO DE 1964

o Regulamento àa Comissão Nacional de Assistência Técnica.

lVlodijica

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' Ai:~
tàgo 87, I, da Constituição, resol.,
ve:
Modificar o Regulamente da comissão Nacional de Assistência Teo.,
moa, aprovado por Decreto no 34.763,
de 9 de dezembro de 195:::, que passa
a ter a seguinte redação:
Art. 29 A Comissão compor-se-á
de onzs membros, nomeados pelo
Presidente da República,
mediante
indicação do Ministro dar Relações
Exteriores.
Art. 3Q A Comissão será presidida
pelo Ministro das Relações Exteriores e, no seu 'impedimento, pelo Se-
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cretárjo Geral Adjunto para ASSlUl_
tos Econômicos, na- qualidade de Vi-

ce-Presídente" .

L:ste Decreto entrará em vigor 'na
,_,~~bEcação, revogadas as
disposições em iontrárío.
Brasília, em 4 de fevereiro De 1964:;
1!13'! da Independência e 76° da República.
J'OÃo GOULART
d:?ro de SUa

ioao Augusto de Amujo Castro
DECRETO Nº 53.528 _
FEVEREIRO

DE 4 DE

DE ,1964

Autoriza o cidadão brasileiro Guitnermino de Fre;~as Jctcoà a -pesqui:5ar rné~l'rrlOre
no mamicipio de
de Joaeeirc, Estado da Bahia.

O Presádeste da República ueando
cb atribuíçâo que lhe confere o artigo 87. no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí no 1.985, de
29 de janeiro de 1910 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Fioa autorizado o cidadão
brazãlelro
Gdllhermlno de Freitas
Jawbú,. a. pesquisar mármore em terrenos õevoruto, no local gussuarana,
nos imóveis Fazendas Lage e Cun-a;
Velho, dc.trtto de Carnaiba do ScTtão município de
Juazeiro, Estado
da Bahia, numa área ele trezentos e
trinta e úLDCO hectares (335 há) deIirmreda por um polígono Irregular
que tem um vértice a trezentos e 01,.
tenta metros (380m) no rumo mag-

netéco de dez. graus nordeste (1'0-° NE)

do marco do quilômetro quinhentos
e quarenta e cinco (km 545) da lanha

da Estrada de Ferro Leste Brastleirc,
no trecho Jur emal Carnaíba, e os Ja.,
dos a partir do vértice considerado,
tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil e trezentos
metros (2,. 300m) três graus noroeete (3 9 NW); oitocentos metros (800
metros), cínquenta e nove graus nordeste r59(,' NE); mil oitocentos e sessenta metros' (1. ~"oo m) quarenta e
citao graus sudeste (4S9 SE>; mil .e
seiscentos e sessenta metros ·(1.660
metros) quarenta e dois graus sudoeste (429 SW); o quinto (5°) e
último lado éo seguimento retilíneo
extre.n.dade do quarto
que une- a
(4°) lado descrito ao verbíce de partida.
Parágrafo único - A execução da
"presente autorização fica sujeita àe

estapuxações do R.egulamento 'l1pTO~
vado pelo Decreto nv 51. 726 de :9
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
1963 da Comissão Nacional de Energb Nuclear.
Art. 2° O título da autortzaçâc de
pesquise, que será uma· vía autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de crês
mil trezentos e cinquente cruzeiros
(Cr$ 3.35ü,O(J) e será válido por dom
(2) anos a contar da data da trenscríçâo no livro próprio do Registro
das Autorizações de Pesquisa,
Art 3° Revogam-se as dísposlçêes
em contrário.

Brasilíe, 4 de teverelro de 1964;
143° da Independência e 769 da Repú.,
buca .
JOÃo

GOULART

Antonio de Oliveira, Brito
C") D:ElORlETO N.9 53,5.29 FEVÉREIRO

DIE 4 DE

DE 1964

Transfere para o Quadro de pessoal
do Iâimietérío da ltuiuntria e Comércio, os servidores do Conselho
do Desenvolvimento que menciona,

O presídents da República, usando da atrrbuição que lhe confere o
Art, 87, item I, ua Constituição, e
tendo em vis.:-[\, o disposto no art. 52,
item II, da Lei nv 1.1'11, de 28 de
outubro de' 1952, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas "ex officío", no interêsse da admtnístração,
para o Quadro de pessoal, Parte Permenente. de Minístério da Indústria
e do Comércio, com os respectivos
cargos, os. funcionários do Conselho
do Desenvolvimento, constantes da 1'8Iação anexa, que foram enquadrados
pe.o Decreto nv 53.3-54, de 27 de dezembro de 1963.
ill:t, 29 A tra-nsferência será efetivada a partir de 19 de fevereiro de
1984.
Art. 3° nste decreto entrará em
vigor' na data da sua publicação, 1'evogedae as disposições em contrárto.
Brasília, em 4 de fevereiro de 196'.1;
143 9 da Independênoíg e 76° da República.

.roxo

GOUL1\RT

Egydio

lJIichaelsen

(':') Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O. de
5 de fevereiro de 1964.

Aros
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DECRETO N° 53.530 -

DE

DO PODER ExECUTIVO

5

DE

FEVEREIRO DE 1964

AprOva, para execução da Lei nO ••
4,(J85, de 3 de julho de 1962, o Regimento

da

Escola. de Engenharia

Ind'l1;Strial de R,ia Grande, e dá
tms providências.

OU~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:

Art. 10 Fica aprovado o Regimento da Escola de Engenharia Industrial
de Rio Grande, Pederalizada pela
'Lei nc 3.893, de 2 de maio de 1981,

conforme Parecer nv 48-63 do Conselho Federal de Educação, publicado
no D. O. de 26.4.1963, com a homo-

logação do Sr. Ministro da Educa-

ção e cultura.
Art. 29 O Quadro do PEssoal esta-

belecido pelo artigo 5'1, parágrafo úmco, da Lei n'' 4.085, de 3 de julho de
1962. será organízatío
forma pre-

na

vista pelo Regimento, ora aprovado,
da Escola de Engenharia Industrial
de Rio Grande e submetido à aprovação do Ministro da Educação e Cultura.
Art. 39 ltste Decreto entrará em vl;
gor na data de sua publroação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro, de 1964·
1439 da Independgnma e 76'! da Re:
pública.
JOÃo GOULART

Julio Furquim sambaquy

DECRETO N9 53" 531 -

DE

5

DE

FEVEREIRO DE 1964

sôbrea execução e fiscalização dos convênios referentes ao

Dispõe

Plano Trienal de Educação e sôbre
norma para elaboração dos planos

de aplicação dos recursos respectivos.
o Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o Art.
87, inciso I, da Constituição Federal. e
Considerando que a União, através
do Ministério da Educação e Cultura;
aplica anualmente somas vultosas na
execução de obras e na aquisição de
equipamento, em cooperação com entidades públicas e privadas;

Consider-ando que o Ministério da
Educação e Cultura não possui, .até
agora, nas diversas unidades da Federação, órgãos de fiscalização ou tn ,
formação do emprêgo de t.ais recursos, nã-o obstante a Lei lhe impor êsse
dever.
Oonsiderandx que essa circunstância, além de não habilitar o Mírústé-

rio da Educação e Cultura a: avaliar
os resultados da execução de seus
programas, é motivo de retardamento
na execução dos convênios assinados
com entidades de direito público ou
de direito privado, importando, muítas vêzes, na paralisação de obras durante longo tempo;
Considerando que' a experiência tn.,
dica ser indispensável a criação de,
órgãos, ,em cada unidade da Federação, incumbidos' da fiscalização da"
obras, da aquisição dos equipamentos
escolares e de contrôle financeiro na
aplicação dos recursos, seja qual fôr
a fonte de origem;
Considerando que passou a ser necessário, à vista das .Iispostçôee do
Decreto n» 53.470, de 22 de janeiro de
1964, destinar parcela dos
-ecursos
previstos no Plano Trienal de Educação à suplementação dos salários d03
professôres primários estaduais, deereta:
Art. 1° Fica o Minjs~crio da Educação e Cultura autorizado a instíttnr
em cada Estado ou Território uma
comissão para oontrôle e eXecuç~o dos
convênios que visem à aplicação dos
recursos consignados ao Plano 'rrie,
nal de Educa-ção.
Parágrafo único. Os recursos desstí
nados à assistência técnica continua:
tão a ser aplicados diretamente pelos
órgãos próptios do Ministério da Educação e Cultura.
Art. 2 Q A Comissão de oontrore e
Execuçár, dos Convênios compor-se-á
de três (3) membros designados pelo
Presidente da República, sendo um
indicado pelo Govêrno do Estado ou
Território e os demais pelo Ministério
da Educação e Cultura; e será assessorada por técnicos do Minístérro
da Educação e Cultura, dirigidos por
engenheiro ou arquiteto de reconhecida experiência.
Art. 39 O Ministério da Educação
e Cultura regulamentará a forma ae
ação, o funcionamento, as atribuições
e a competência do órgão cuja ínstttuiçâo êste Decreto autortza.
Art. 4'1 Dos recursos atribuídos pelo
Plano Trienal de Educação a caca
unidade da Federação, 40% (quaren-
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ta por cento), no mínimo serão destinados à suplementação dos salários
dos profcssôres .
Art. 59 f:ste Decreto entrará em vlgor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em

contrário.
Brasília, em 5 de fevereiro. de 19ô4;
143° da Independência e 76° da República.
JüÃo

GOULART

Julio Furquim Sambaquy

DECRETO NQ,53. 532
FEVEREIRO DE

~

DE 5 flE

1964

Institui classes de 6(1 aerze primária e dá outras prooísiéncias,
O) Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e
Considerando que a educaeão é um
direito de todos, fundamento" da grandeza nacional que ao Poder »úbhco
cabe defender e preservar;
Considerando o elevado número oe
alunos saídos da 5i). série do curso
prlmáí-ío que não lograrama.provação
nos exames de admissão ao rjólégío
Pedro Ir e demais estabelecimentos de
grau médio do Estado da Guanabara,
no corrente ano;
Considerando que os .exemes de admissão têm caráter- seletivo. [ustífíoando-se ainda o seu emprêgo e as
conseqüentes reprovações em virtude
da' insuficiência de v~agas nas escolas
médias;
Considerando que êsses fatos, em
parte determinantes da evasão escolar, ocorrem também em outras Unidades da Federação;
Considerando, finalmente, que ao
Govêrno Federal incumbe suplemental' a ação e os planos educacionais
dos Estados e Municípios a fim de que
adolescentes, nas círcunstânoías que
S"~ mencionam, não fiquem privados
de escolas nem se lhes negue a oportunídada de uma correta preparação
para a vida, decrc-a.:
Art. 19 O Ministério da Educação
e Cultura. fica autorízad-, a promover convênio com estabelecimentos de
ensino primário e médio do Estado da.
Guanabara, para a eonstdtuição, me-

diante custeio pelo sistema de bôlsas
de estudo, de turmas de 6:1. série primária. destinadas à matricula de candidatos não habilitados nos exames
de admissão ao curso ginasial do Colégio Pedro II e congêneres.
Parágrafo único. Na impossibilidade de criação de tal série em estabelecimentos já existentes, o Ministério da Educação e Cultura promoveráa St1:1 ínstalacâo em próprios da União
ou, ainda, em prédios particulares de
associações familiares sob a forma de
ginásios da comunidade.
,Art: 29 No ato do convênio cuja
fiscalização caberá à Diretoria do Ensino secundário através das Inspetorias Seccionais será fixado o valor das
bôlsas de estudo integrais e de complementação.. assegurando-se ainda a
modicidade do ensino e remuneração
condizente do pessoal docente e administrativo.
. Art. 39 Como dísclplinas obrfgatónas da 6~ série primária considerarse-ão as da li). série ginasial, para os
efeitos do que dispõe o parágrafo úntCo do artigo 36 da Lei no 4.024, de
20 de outubro de 196!.
Art. 49 As medidas aqui previstas
serão aplicadas no.s demais Estados e
Territórios da Federacão, dentro dos
limites das deficiências lo-cais.
Art. 5'? O Ministério da Educação
e Cultura baixará todos os atos (:
xará, à conta de Fundo Nacional do
Ensino Primário e Fundo Nacional do
Ensino Médio, os recursos necessáríoa
para execução dêste Decreto.'
Art. 69 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em ccntrárlo.
~
ü-

Brasília, 5 de fevereiro de 1964: 1430
da Independência e 769 da República.

.roxo

GOULART

Júlio Sambaquy

DECRETO N.9 53.533

DE 5 DE

FEVEREIRO DE 1964

Campemha Nacional
das Escolas
Comunidade.

Institui

a

Deeenoocoirnentc

de
da

O presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-
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tigo 87, ítem I, da Oonstttuiçâo, decreta:
Art. 1.9 Fica instituída e subordinada ao Gabinete do Ministro da
Educação e Cultura, a Campanha
Nacional de Desenvolvimento das Escolas da Comunidade (CANDEC).
Art. 25' A Campanha terá um Dia'etor-Executívo designado pelo Ministro de Estado da Educação e cultura.
Art. 3.° Para atingir suas finalidades, será a campanha promovida
em todo o terri tório nacional, onde
houver falta de escolas secundárias,
desenvolvendo-se através de - convênios com associações culturais, pro.nssiona:s, comercieis, stndicatos, e
principalmente, com entidades que
congreguem Os pais-de-famtlía da 10calídade, para a fundação de escolas
da comunidade, sob forma de ginásios modernos, vocacionaís e populares, que funcionem sob o regime das
leis trabalhistas, sem finalidade lucrativa e, tanto quanto possível, autc-sufícientes. cobrando anuídedes módicas e proporcionais ao salário dos
pais dos alunos.
Art. 4.° Anualmente, o Mímstérto
da Educação e Cultura incluirá, na
proposta orçamentária da Uniào, as
dotações necessár.es à realização dos
programas a cargo da CANDEC.
Art. 5.9 O Ministro de Estado da
EdllC'acão e Cultura baixará dentro de
30 dias, o Regulamento da CANDEC.
Art. 6.9 O Departamento Nacional
de Educação, as Diretorias de EnsiTIo Secundário, de Ensino Industrfal,
de Ensino Comercial e as Inspetorias
1Regionais
do Ensino
Secundário
prestarão a colaboração necessária ao
Desenvolvimento da Campanha.
Art. 7.9 As despesas
decorrentes
da inatltuíçâo da Campanha jqaclonal
de Desenvolvímentovdas Escolas da
Oomumdede correrão, no exercício de
1964, à conta de saldos do Fundo Nacional de Ensino Médio de exercícios
anteriores, escriturados em "Restos apagar" .
Art. 8.° nstc decreto entra-rá em
vigor, na data da sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1964; 143°
da Independência e 7B.9 da República.
acxc GOULART

Júlio Sambaquy

DECRETO N° 53. 534 -

DE

5

DE:

FEVEREIRO DE 1964

Aprova o Regimento da Comissão'
Coordenadora d::t Criaçéio do Cavalo Nacional.

o Presidente da RepúJblica, usando
da. atribuição que lhe confere. o 9-1'tígo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 1° Fica aprovado o Regímento da Comissão Coordenadora da
Criação do cavalo Nacional, que, assinado pejo respectãvo Presidente com
êste "baixa.
Art. 29 Jt.ste decreto entrará em
vigor na data de sua. publicação ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 19,64; 1430:>
da Independência e 769 da República..
JOÃo' GOULAR'I'

R E G I 1\11 E N T O
DA
COIVilSS1l0
CCORDENALlORA DA CRIAÇÃO
DO OAVALO NACI01-"J,,4.L.
TíTUlO

r

Da tisuüuuule
Art. 19 A Comissão Ccordenacora
da Críacâo do Cavalo Nacicnaí
(COCC:i::D: instituída com fundamento no disposto na Lei n'' 2.820, de 10
etc Julho de 1956, no Regulamento
aprovado pelo De-creto nv 41.561, de
22 de maio de 1957, na Lei número
4.096, de 18 de julho de 198,2 e .:10
HGzulamento aprovado pelo Decrete
nv 51.Bl6, de 11 dê março de 1963, utretamente subordinada à Presidência
da Repúbríca. é o órgão central encarregado de:
I - praticar todos os atos, de 0001'denaçâc e risccuzação, necessários ao
seguro cumprimento da Iegtslaçãc específíca aplicável a entidades que
realizam competições hípicas, com ou
sem obstáculos, e de trote, mantenham OU não exploração de apostas;
II .- coordenar as atividades dos
órgãos que cuidam do fomento da
criação do cavalo nacional e por extensão d-os asininos.e muares;
UI - coordenar as ativídades de
entidades privadas que cuidam do
aproveitamento do cavalo nacionaa
para di versos misteres;
IV - Dirigir e administrar. o atuo
Book Brasileiro, bem como orientar ()
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registro genealógico mantido por assccracoes que realizam êsse serviço
por delegação do órgão competente
ao Mmlstérín da Aerícu.tura:
V - Prestar assistência financeIra.
às organízaçôes privadas nos ca.sos
autcrízados por íeí ou como decorrencia dela quando fôr prevista nos planos de aplicação de recursos;
VI - Elaborar e aprovar de. acõrdo com os órgãos governamentais c
enti~a~es prívadas que integram a
Comissão, o plano nacional de erraçâo .e exploração racional de eqümos,
asmmos e muares, tendo em VIS!:(i as
funções econômicas objetívadas:
VII - Elaborar a proposta orcamentiria e os plenos de trabatno
anuais da Comissão para aplicaçao
dos recursos que lhe forem abríbtnuos
por lei depois de aprovados pelo Plenário'
vn'r - Propor os representantes
oficiais que devam participar tanto
no Pais como no estrangeiro, de expcsíçóes,

congressos,

conferências,

reuniões, missões e bolsas de estuco
quando relacionados, no todo ou en;
parte com a crtaçâo e exploração de
eqüídeos;
IX - Manter publicação pertórnca
destinada a divulgar os assuntos que
u? País e no estrangeiro interessem,
dl1:~.ta ou indiretamente à crtação de
eqüídeos, sejam originários 'da Comissão, de órgãos govemamentats ou
de entidades privadas;
X Fiscalizar a arrecadação da
taxa prevista em lei, proveniente do
valor dos prêmios distribuídos aos
proprietários de animais classificados
e dos emolumentos do Stud 3·...ok
Brasileiro e providenciar o recolhimento 3.0 Fundo Federal Agropecuário nos têrmos do Decreto no 52.712,
de 21 de outubro de 1963;
XI - celebrar .acôrdos e convênios
com entidades públicas e particulares
pa~. ~ fins de fomento e utilização de
eqüídeos ;
,~II jâlaürorar os planos de apltcaçao de recursos da Comissão submetendo-os, quando fõr o caso, a
apreciação da autor idade competente;
XIII, - Instituir prêmios a serem.
confer-idos nas exposições para rem-odutores .eqümos e asírunos, para muares ,destmados a trabalho e para competíçôes hípicas de qualquer natureza,
XIV - Manter biblioteca sôbre assu~~s de ínterêsse da
criação de
eqüídeos:

xv
Exercer outras atlvtdartes
previstas na legislação espeemca vigente, quando recomendadas pelo Pleli.ário ou solicitadas por serviços ottClaI:~ •

T!TULO IJ.

Da oraoaneacao
An, 2°

A CCCGN, compreende.

Na sede:
Plenário integrado pelos ~e~
gumtes membros permanentes:
a) ,~lr,etor-Geral de
Remonta e
veterména, do Ministério da Guerra'
A)

~

I

D)

Dlretor-rjerat dO Departamen

to d.e. Prêmoçâo Agropecuária, do NH~
nístérío da Agricultura;
,C)
Diretor de Vetertnarta do Er.ê~
CIto, da, Díretoi-ia Geral 'de Remonta
e vetermana, do Ministério da Gsuerra:
_(1) Diretor .do Serviço de i-remoçac Agropecuaria, Cio Departamerno
d~

.Promoção Agropecuária -do Mrrus

rena ela Agricultura;
e). ~:es.ide?,te

Br~Ile], a

da Confederação

ce Hípísmo:

J) ,~epresentante
da Associaçao
.gra.sileíra dos Criadores do Cavalo:
g),

Representante

da

com:::sào

Brasüeíra da Organízaçâo Sul Amert-

cana co Fomento ao Puro Sangue de

Carreira;

h)
Representante do Jockey Crun
'gr'asi 1eu-c:
i> - J:(.epresentante do .jockey Otub

de Sáo Pauto:
i) Membro Executivo, nomaaac
pelo Presidente da República.
. § 1: O Secretário Executivo iJartl~
cipara das sessões sem direito a voto
salvo quando a função rõr exe;:e;',iá
pelo 1° Vice-Presidente,
S 29 A critério do Presidente ce
CPCCN, poderão participar das seseoes representantes de outros órgãos
governamentais e entidades prívadas
al~m de técnicosespecializado.'i ~
criadores, convidados ou que o sobCItarem, os quais tomarão parte nos
trabalhos sem direito a voto.
II - Administração gupenor ~OII1"
posta de:
a)
Presidente;'
b)
1° Více-Preeídente:
c)
2° VICe-PreSIdente:
III .- Secretaria Executiva (SE)
composta de:
a) Stud aoox raresneno (SBB)
b)
Setor Administrativo (SA>;
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c) Tesouraria (TE).
E) F'Ora da sede:
Agências da CCCCN nos Estaao~.
Art. 39 As funções de AdmL'11Stração Superior serão exercidas:

as de Presidente, pelo DiretorGeral de Remonta e Veterfnárra:
a)

b)
as de 1'."' Vice-Presidente, pelo
Membro Executivo;
.C)
as de 2° Vice-Presidente. neto
Diretor-Geral do Departamento de
promoção Agropecuária.
Parágrafo único. O Presidente te ..
rá um assessor técnico e um eecretárío, por êle designados, pertencentes de preferência aos quadros do
serviço público, os quais pereeberàc
gratificação de representação.
Art. 4° A Secretaria Executiva
será dirigida por um Secretário ZXeoutívo, designado pelo Presidente, eecolhido de preferência entre setvrdcres públicos, o qual perceberá gratifícaçâo de representação.
§ 19 A Junção de Secretário Executivo poderá ser exercida pelo tv
vtce-presictente, sem prejuízo das
SU8.S atí-íbuícôes, mediante designação
do Presidente,
§ 29 O Setor Admlnlstrat.ívo e fi
Tesouraria terão, respectivamente,
Encarregado e Tesoureiro.
Art. 5<:' O Stud Book Brastletro
terá um Chefe designado pelo Presidente, escolhido de preferência entre
servidores públicos, o qual perceberá
gratificação de representação.
Parágrafo único. A chefia do Btud
Book Brasileiro poderá ser confiada
a um dos membros que integram o
Plenário, por designação do Presadente.
Art. 60 As agências nos EswdO;>
terão, cada uma, Agente designado
pelo Presidente.
Art . 79 A CCCCN, por proposta
do Presidente e aprovação do Plenário, poderá organizar grupos de erabelho para estudo e execução de serviços visando ao desenvolvimento da
criação de eqüinos, asínínos e rnuares, em caráter de campanhas nacíonaís. integrados por elementos da ...
CCCON, do- Ministério da Agricultura,
do Mini-stério da Guerra e de ,Entidades privadas qUE\> desenvolvam atividades relacionadas com o fomento
e exploração de eqüídeos.
Parágrafo único, Os trabalhos a
que, se refere o presente artigo serão
financiados pela CCCCN, com recursos a ela adjudicados, provenientes
de taxas e emolumentos arrecadados

pela Comissão nos têrmos da Iegls-

fação vigente.
Art. 89 Os órgãos e entidades participantes da CCCCN funcionarão articulados, em regime de mútua cola-

boraçâo, sob a coordenação da ádmi-

níatração Superior, que comandará,
supervisionará, desenvolverá e avaliará as atividades gerais e específrC2.s, nacionais OU regionais, da competência da Comissão,
TÍTULO III

Da competência dos órgãos

Art. 9 0 Ao Plenário compete:
I _ Exercer as atividades que lhecouberem, fixadas na Iegislaçâo atinente à CCCCN.
II - Tomar conhecimento, discu-

tir e decidir sôbre assuntos que lhe
forem submetidos pelo preaidente .
UI - Tomar conhecimento, discutir e decidir sôbre consultas, proposições e relatos que lhe forem apresentados peles seus membros.
IV - aprovar planos de trabalho e
de aplicação de recursos;
Art. 10. A Administração superior compete:
I ~ Planejar e programar medidas
objetivando à coordenação dos órgãos
técnicos oficiais e particulares que
cuidam' da criação e exploração de
eqüídeos tendo em vista a legislação
atinente à 'COCCN.
Ir - Executar a política de fomento e exploração de eqüídeos qU8 fôr
aprovada pelo Plenário,
IH - Dirigir os trabalhos da Comissão,
IV Elaborar a proposta orçamentária anual da Oomíssâo.
V - Elaborar os planos de aplicacão de recursos a serem aprovados
pelo Plenário.
VI - pronor a instituição de grupos de traâialho e executívos ,
Art. 11. A Secretaria Executiva
compete:
I - Executar os atos resultantes
das deliberações do Plenário.
II - Executar os atos resultantes
de deliberações e recomendações da
Administração Superior.
IIr - exercer atividades de acmrnístração geral relacionadas com os
trabalhos da Comissão.
a)
Ao Stud Boolc Brasileiro:
I Executar o Regulamento do
Stud Book.
II - controlar os estabeleclmentcs
pastoris nos quais houver reproouto-
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res destinados ao registro genealógico.
nr - Coordenar e orientar os registros genealógicos de eqüinos e asíninas mantidos por entidades prrvadas que se dedicam ao fomento da
criação de eqüideos.
IV - Resolver os casos omissos ou
de dúvida que se suscitarem em caráter urgente, submetendo- a sua decisão à aprovação da Adrníníatreção
Superior para que, se fôr o caso, seja
apreciada, para fins de ratificação ou
alteração pelo Plenário.
b)
Ao setor Administrativo;
I Executar os trabalhos e unotacôcs de pessoal.
n - Aplicar e interpretar a legl~
laçâo de pessoal .
lU - Propor a compra d-u .materlal necessário ao funcionamento da
Comissão.
IV - Manter em dia os regrstros
de

p2SS0U-1.

Executar os trabalhos daetrlográfícos necessários à CCCCN.
VI - Providenciar exames médicos
para fins de admissão, licença e aposentadoria,
VII - Redigir ofícios, cartas, rezatórtos e demais expedientes.
VIII Atender às pessoas que
procurem a Comissão e provídenciar
as Informacôcs solicitadas.
IX - Manter em fichas próprias ('
registro funcional dos servidores de,
Comissão.
X - Manter sob a sua guarda (1
material de consumo da Comissão.
XI - solicitar à Tes-ouraria a c 'JIn."
pra do material necessár-io.
XH Distribuir o material de
consumo pelos diversos setores.
XIII - Manter arquivo de pastao
com o "dossier" individual dos servidores, registrando em fichas pró.
prtas a freqüência do pessoal, a 1'1;'muneração recebida, salárfo-famt.Ia e
outros benefícios, férias f licença, penalidades e elogios.
c) A Tesouraria:
I - Organizar balancetes mensais.
II - Executar os trabalhos de cerá ter financeiro.
IH - Controlar e fiscalizar a ar- ...
recadação da receita.
IV - Conferir e processar as contas e efetuar o pagamento das deapesas.
V - Fornecer elementos para a
elaboração da proposta orçamentárta
e do plano de aplicação de recursos.
V -
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ATt. 12. As Agências da CCCe-N
nos Estados compete:
I Representar a Comissão no
território sob a sua jurisdição.
TI -:- Executar as instruções do
Plenário e da Administração Supe1'101'.

III - Executar tarefas perttnentes
ao Stud Book Brasileiro que lhe rorem delegadas.
TtTULO IV

Das atribuições funcionais

Art.' 13. A03 Membros do Plenario incumbe:
r - comparecer as reuniões Data.
que forem convocados tomando tiarte
nos debates com direito a voto.
II - Estudar e relatar os assuntos
que lhes forem dlatrtbuídoa,
III Solicitar ao Presidente da
Oomissâo as dihgêncías que lhes pa
recerem necessanas.
IV - propor medidas que julgarem
úteis não só a{lcabal desempenho de
suas funções como à consecução das
finalidades das entidades hípicas.
previstas na legislação sôbre a oi-íu..
ção e exploração de eqüídeos.
V - Solicitar a convocação de se.s~
sõea extraordinárias.
VI - Assinar o livro de presença ~
as atas das reuniões do Plenário.
Art, 11. Aos integrantes "da AO,·
ministração Superior incumbe:
A) Ao Presidente:
I Superintender, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos da Co ..
missão.
II - Autorizar as despesas dentre
dos recursos atribuídos à Comissão.
111 - Cumprir e fazer cumpr.1l' a
legislação da Comissão.
IV - Convocar, e presidir as reuníôes ordinárias e extraordinárias do
Plenário, submeter-lhe a estudo e decisão matérias de sua competêncta e
ordenar o cumprimento das delibera...
cões tornadas.
. V - Representar a Comissão em
juizo OU fora dêle ou fazer-se representar quando fár o caso.
VI - Endossar ou vísar cnequea.
contratos, ordens de pagamento e ')U·
tros documentos de despesas assinados pelo Tesoureiro.
VII - Admitir, contratar, desrznar
e propor a nomeação de pessoal da
Comissão dentro dos limites de sua
competência.
VIII
Arbitrar gratificações de
representação.
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IX - Aprovar concorrências e CO~
Ietas de preços para compra de mater-tal.
X - Assinar o expediente próprre
da Comissão.
XI - Baixar portarias e aprovar

instruções e normas de serviços in...
ternos.
XII -

Decidir, em grau de recur-

so. sôcre os atos e despachos dos servídores que lhe
subordinados.

forem

diretamente

XIII - Resolver os assuntos -eiatívos as atividades da Comissão, optnar sôbre os que dependerem de oe
cisão superior e propor às autoríuades competentes providências neceesanas ao andamento dos trabalhos
quando nã-o forem da sua alçada.
:XIV - Assinar têrmos de ajuste,
contratos, acôrccs, convênios e .mstruções para execução de- serviços.
XV -- Assegura-r estreita colaboração dos órgãos oficiais e privados que
direta ou indiretamente participam
das atividades da Comissão entre si e:
desta CDm as entidades públicas e
partdculares que realizam tarefas correlatas.
XVI - Designar membros do Pienárío, da Administração superior e
SErvidores para a realização de Inspeçôes periódicas ou específicas da
Comissão -e das entidades hípicas
XVII ~ Apresentar relatório anual
da Comissão ao presidente da República.
XVIII - Comunicar-se diretamente com
autoridades públicas e privadas.
XIX
Requisitar passagens e
transporte de pessoal e material sob
quaisquer modalidades para atender
aos serviços da Comissão.
XX
Determinar a mstauracãc
de processo administrativo e a apuração de quaisquer írregulartuadea,
adotando as medidas cabíveis em
face do que rôr apurado.
XXI - Designar grupos de trabalho e executivos para estudo e deseuvorvímento de atividades relacionadas
com a criação e exploração de eqüídeos ,
XXII - Antecipar e 'prorrogar o
horário normal de expediente dos
servidores nos têrmos da legislação
em vigor.
XXIII - EXPedir boletim de merecimento dos funcionários que lha
forem diretamente subordinados, conceder-lhe féria." e decidir sôbre escalas que lhe forem propostas.

as

X7JV -

Providenciar a organiza-

çã-o do inventário dos bens móvcís.e

imóveis da Comissão.
XXV
Designar e dispensar
ocupantes de funções gratificadas
XXVI ~ Apreciar e aprovar nos
limites da sua competência, planos e
programas de. trabalho a serem submetidos ao presidente da Repúbüce.
XXVII ~ Designar representantes
da CCCON em congressos, conferências exposições, reuniões, missões e
bôlsas de estudo.
'
XXVII! - Submeter ao Plenário
os planos e projetos específicos da
Comissão.
XXIX
Autorizar a pubücacão
de trabalhos elaborados pela 00n1i5são ou por outros óraãçs oficiai.') e
privados.
XXX - Exercer quaisquer atâvidades e atribuições não previstas neste
Regimento que 'lhe caibam em vírtude de legislação ou sejam necessái-las a p~ena realização dos objetivos
da Comissão.
B) Ao 1° Vice-Presidente:
I Substituir o Presidente lias
suas faltas e impedimentos.
l i ~ Fazer executar as decisões do
Plenário, conforme fôr recomendado
pelo Presidente.
Eff - Coligir dados para a estimativa da receita.
IV ~ Preparar- a proposta orçamentária e o plano de aphceçâo de
recursos da comissão.
V - Certificar..se da correta aplicação dos recursos distribuídos pa.a
Comissão' sob a forma de subvenção,
empréstimo ou auxilio.
VI Coordenar atívídades, de
acôrdo com as decisões do Plenário;
das entidades que utilizam o cavalo
com finalidade esportiva, com ou sem
apostas, sugerindo ao Presidente as
medidas necessária" ao seu melhoramenta.
VII- Superintender os trabalhos
da Secretaria Executiva quando designado pelo presidente.
VIII
Exercer quaisquer- outras
atribuições que lhe forem cometidas
pelo Presidente face a legislação vigente da Comissão.
C)
Ao 29 Vice-Presidente:
I - Substituir o 1° Vice-presidente
nas suas faltas e impedimentos e o
Presidente na ausência daquele.
II ~ coordenar tecnicamente na.
forma por que decidir o -Plenárto da
Comissão, as atividades dos órgãos
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que cuidam de fomento da criação
de eqüídeoa, no sentido da política
estabelecida pelo govêrno para a satisfação das necessidades nacionais,
sugerindo ao Presidente as modificaÇÕf?S necessárias à atualização da legislação.
III - Organizar e cooperar na organízação de congressos, conferências,
reuniões. concursos, exposições, míssões e bôlsas de estudo destinados a
estimular a criação de eqüinos, asi~
nmos e muares.
IV- - Propor nomes de técnicos que
devam gozar de bôlsas de estudo ou
participar de congressos, conferências
e reuniões.
V Cooperar na organização de
biblioteca especializada sôbre eqüideos.
VI - Promover a elaboração de estatísticas e inquéritos de natureza
técnica e .eccnômíca relacionadas com
a criação e exploração de eqüídecs.
VII - Inspecionar tecnicamente o
atuo Book Brasileiro, sugerindo .as
modificações necessárias a' sua erganiaaçào e funcionamento, de acôrdo
com a orientação fixada_ pelos órgãos
competentes do Ministério da Agrfcultura e pelo Plenário.
VIII Exercer quaisquer outras
atribuições que" lhe forem. cometidas
pelo Presidente face à legislação vigente da Comissão.
Art. 15. Aos servidores lotados na.
secretaria Executiva Incumbe:
A) Ao Secretário Executivo:
I - Planejar, organizar e centroIar os trabalhos a cargo da Secretaria Executiva.
II - Supervisionar e fiscalizaras
órgãos subordinados.
lIr
Comunicar-se díretamenbe
com as entidades hípicas em assuntos de sua competência.
...IV - Controlar o ponto do pessoal
que serve na Secretaria Executiva.
V Determinar as providências
necessárias à execução dos trabalhos
a' cargo da Secretaria Executiva.
VI - colaborar na execução OOS
trabalhos a cargo do presidente e do
1ÇI e 29 Vice-Presidente previstos na
legislação atinente à CCCCN
VII - Substituir o Membro Executivo quando designado pelo Presídente.
VIII - Executar outros trabalhos
que lhe forem dlstrfbuídos pelo Presidente.
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B) Ao Chefe do stud Book Brasileiro:
r - Cumprir e. fazer cumprir O
Regulamento do Stud Book Brasileiro, mantendo em dia a escrituração
necessária.
II --.:. Físoalízar, ou mandar nsoe..
Iizar, os estabelecimentos erladores
de eqüídeos, principalmente aquêlea
onde existirem reprodutorc., registra..
dos
III - Assinar certificados e demaía
documentos relativos .ao registro de
animais previstos no Regulamento,
IV - Promover a arrecadação e o
recolhimento ao órgão competente
das taxas e emolumentos cobrados
para a execução do registro de animais.
V - Praticar atos e executar outros trabalhos relacionados com as
atividades do Sutd Book Brasileiro
previstos na legislação ou crue lhe
forem determinados pelo Presidente.
C) Ao Encarregado do Setor Adminíatratívo:

I - Coordenar e fiscalizar -os trabalhos .do setor.
II - Providenciar a. elaboracâo do
expediente da Comrssâo,
~
IH· - Controlar as anotações necessárias.
IV - Executar outros trabalhos
que lhe forem distríouidos pelo ge,
cretáno Executivo.
D) Ao Tesoureiro:
r - Manter em dia os registros
contábeis da receita e da despesa.
II - Zebar pela execução
orçamentária e fornecer ao Secretário
Executivo o balancete mensal que
será encammhado ao Fundo Federaà
Agropecuário.
IH - Efetuar o pagamento do
pessoal e do material.
IV - Expedir os cheques e ordens
de pagamento assinados pelo presidente.
V· - Assinar cheques, ordem de
pagamento e outros documentos de
despesa, juntamente com o Presidente.
VI - preparar concorrências C:: coletas de preços.
VII - Efetuar as despesas de
pronto pagamento.
VIII - Receber adiantamentos, suprimentos e quaisquer outras importâncias, quando autorizado pelo presidente e comprovar a sua aplicação.
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IX - preparar as prestções de
contas a serem encaminhadas ao orgãc competente.
X - Executar outras atividades de
natureza contábil que lhe forem determmádas pelo Secretário Executivo'
ou pelo Presidente.
Art. 16. Aos demais servidores incumbe cumprir as ordens emanadas
dos seus superiores para a execução
das tarefas previstas neste Regímento e na Iegáslaçâo específica da
CCCCN.

Parágrafo único. Ao

Secre\tár~o

dó

Presidente, além das atribuições que
'lhe forem cometidas, incumbe secretariar as reuniões 10 plenário, Iavrandc as atas respectivas.
TÍ'l'ULQ V

Das substituições
Art. 17. Serão substituídos em suas
faltas e impedimentos.
A) No Plenário:
a) os membros que. forem dirigentes de órgãos oficiais. pelos seus subs ..
tdtutos legais;
b) o Presidente da Confederação
Brasileira de Hipismo sucessívemente pelos seus substitutos previstos no
Estatuto ou Regulamento da Entida~
de;
C) cs representantes da
Comissão
Brasileira da Organízação SUl Americana de Fomento ao ~ Puro Sangue
de Carreira, da Associação Brasileira
dos Criadores do Cavalo, do Jockey
Olub Brasileiro e do Jockey Oluh-de
São paulo. pelos suplentes índícados
ao presidente da Comissão;
d) o Membro Executivo, pelo Sec-etário Executivo da Comissão;
B) Na Administração Superior:
a) O Presidente pelo 19 Vice-Presidente;
b) O lQ Vice-Presidente pelo 29
vice-Presidente.
C) Na aecretana Executiva, automàticamente, até 30 dias:
a) o secretário Executivo pelo Encarregado do .setor Administrativo;
b) o Encarregado do Setor Admímistrativo por servidor previamente
designado pelo Secretário Executivo;
c) O Tesoureiro por servidor designado pelo secretário Executivo.

D) No stud Book Brasileiro:

O Chefe por servidor prêvíamente

designado pelo Secretário Executivo.
E) Nas agências dos Estados:
0..'0 agentes, por servidor de sua
designação.
TITULO VI

Do horário

Art. 18. O Trabalho da secretaria Executiva e das Agências nos Estados obedecerá ao hOlário normal 'do
Serviço Público Federal.
Parágrafo único. Em casos especicds o Presidente da CCCCN poderã antecipar ou prorrogar o horário
normal dos trabalhos, respeitado o
número de horas semanais ou mensais fixado pelo S. P. F.
.A1't. 19. O Presidente, o 1Q VicePresidente e o 29 Vice-Presidente não
estão sujeitos a horário mas deverão
comparecer à sede da CCCCN: com
freqüência, a fim de exercerem as
atividades que lhes competem, previstas neste Regimento e na legislação a que se refere o art. 1'1.
TíTuLO VII

Disposições gerais e transitórias

Art. 20. O P.lenário reunir-se-é,
em primeira ou segunda convocação
na sede da CCCCN em dia e hora
previamente fixados pelo Presidente
com indicação dos assuntos a serem
tratados:
a) crdínaríamente uma vez por
mês'
b)'
extraordínàríamente
quando
convocado.
Parágrafo único. Na prlmeíra- convocação é obrigatória a presença da
maioria dos Membros permanentes
ou seus suplentes, deliberando, fi critério do Presidente, com qualquer
número, na segunda convocação, que
poderá ser marcada para hora diferente do mesmo dia.
Art. 21. As Agências nos Estados
serão organizadas à medida que' as
atividades da Comissão justificarem
a sua instalação, que deverá ser pxecedida de aprovação pelo plenário e
posterior autorização do Presidente
da República, exarada em expediente
que lhe será dirigido pelo Presidente
da CÇCGN, salvo para os Estados do
Rio Grande o Sul,Paraná e ouana-
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bare, que serão criadas desde já, nos
têrmos da Lei nv 4.0S6, de 18 de julho de ).962, e do Regulamento aprcvcc.o pele Decreto nv 51. 816. ele 11 de
rnarço de 1963.
'
Parágrafo único. As atividades da
COCCN nos Estados do Rio de Janeiro e Guanabara ficarão diretamente
subordinados à Secretaria
Executiva, enquanto a CCCCN tiver
sede no Iüo de Janeiro.
Art. 22. Os trabalhos de portaria
e expediente externo fica-rão a cargo
de contínuos e serventes da Oonussão, administrativamente subordinados ao Encarregado do Setor Admtnistratlvo.
Art. 23; O Secretário rceccutivo
submeterá à aprovação do Presidente
da Comíssâo a lotação numérica e
nominal dos servidores qUe deverão
exercer atividades na Secretaria
Executiva, Setor Administrativo, na
Tesouraria, no Stud BOQk Brasileiro
e nas Agências.
Art. 24. A Comissão poderá requisitar servidores de outros órgãos do
Serviço público Federal, obedecida a
Iegíslaçâo que regula a matéria.
Art. 25. A comissão poderá dispor
de pessoal temporário, admitido de
acôrdo com a legislação vigente, desde que para tal fim conste dotação
nos planos de aplicação de recursos
devidamente aprovados por órgão ou
autoridade competente.
art. 26. Os Membros permanentes
do Plenário, representantes das entidades privadas a que se refere o
item I do art. 29 ôêste Regimento,
terão SUa designação confirmada ou
renovada por escrito pelos respectdvos dirigentes, da qual conste a função exercida no órgão representado.
§ tv Juntamente com a confirma"
cão ou designação de novo representànte, será indicado .0 nome e a funcão do suplente que o deva substituir
nas faltas e impedimentos, indicação
essa que deverá ser renovada por escrito no caso de haver alteração.
§ 29 Os Membros do Plenário não
perceberão remuneraçâc pelo comparecimento às reuniões, podendo eu.tretantocser ressárcídcs das despesas pessoais de transporte e estada
que realizarem para tal fim a suas
expensas.
Art. 27. Será considerado como
prorrogação de exercício do Membro
Executivo o ínterstícío verificado entre o término do mandato e' o da re-
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conducâo do ocupante do cargo ou
da posse de novo Membro.

dl~~~e;3·deE~~~~~~sapr~~~~;'J p~~:~

custear es despesas com as funções
etc) oriental', (j,l':'igü' e administrar o
etud Bcok jsrasileiro, poderá, mediante, aprovação do pfenárlo, celebrar
convênio com a direçã-o do .Iockey
Club Brasileiro para realização de
taís serviços.
Parágrafo único. A CCCCN índenízará ao .rockev Olub Brasileiro as
despesas que realizar na vigência do
convênín a que Se refere êste artigo,
quando dispuser de recursos próprios
para tal fim.
Art. 30, As dúvidas ou casos omissos serão resolvidos pelo Presidente
da CCeCN, ouvido previamente, se
fôr o caso, o Plenário.
Brasília, 20 de janeiro de 1964.
Gen. Div . Estevão Taurino ae Re
zende Ne,tto; Presidente da CCCCN.
N

DECRETO N9 53.535 - DE 5
FEVEREIRO DE 1964

DE

Autoriza a Comissão do Vale do São
Francisco a aceitar a doação do
terreno onde será executada a perfuração de um poço pToÍundo na
Fazensia Babilônia, município de
Irece, no Estado da Bahia.
O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Ar,t. 1~ Fica autorizada a Comíssão do vale do São Francisco, criada pela Lei nc 541, de 15 de dezembro de 1948, a aceitar a doação do
terreno de .975 metros quadrados de
área, medindo 30 metros de largura
e 30 metros de profundidade e o
acesso com. 15 metros de comprâmento por 5- de largura, na localidade
denominada Fazenda Babilônia, na.
sede do município de Irecê, no ESta.do da Bahia. de propriedade do Senhor Ronoel Dourado, .sem ônus de
qualquer espécie para a União.
Art. 29 Fica designado. o Engenheiro EcJ.gard dos Santos Torres,
Chefe do 4(' Distrito da CQmissoo do
Vale do São Francisco, para, como
representante da União, assinar a
escritura dá referida doação.
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Art. 3\1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições em contrário.

Bra.sília, DF.. 5 de fevereiro de
1964; 143º da Independência e 769 da
República.
JoÃo GOULART.

tuada . a desapropriação, correndo a
respectiva despesa à conta de seus
próprios recursos.
Art. 4.9 :E::ste decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasilía, 5 de fevereiro de 1964; 1430
da Independência e 76.9 da Repúbhca.

DECR.ETO N.9 53.536

DE

5

aoro
DE

FEVEREIRO DE 1964

Declara de utilidade pública, para
fins de desf<.']Jropriaçã.o, imóvel destinado à Universdiade do Ceará.

o Presidente da República, usando
das e trtouícôes que lhe confere o art.
87; item I, da Constituição e de acôrdo com o disposto no Decreto-lei n.c
3.365, de 21 de junho d,e 1941, alterado pela Lei n.c 2.'786, de 21 de maio

de 185·6, d-ecreta:
Art. 1.9 É declarado de 'utilidade
pública, para fins de desapropriação,

o imóvel, com todas as suas benfeitorias, Instalações e servidões, localizado em Fortaleza, capital do Estado
do Ceará, na rua Manuelito Moreira
n.o 25 (vinte e cinco), constituído: ',a)
de um terreno, de forma Irregular,
todo murado, com área de 1.844,00m2
(um mil oitocentos e quarenta' e
quatro metros quadrados) , limitandose, ao norte, com a mencionada rua
Manueüto Moreira, por onde mede
3fr,OQm (trinta metros); ao sul, com
propriedade de terceiros; a leste, com
terreno do expropriado; e, a oeste,
parte com a casa ne 55 (cinqüenta e
cinco) da mesma rua Manuelito Morelra e parte com terrenos de terceiros; b) de uma oasa reaídénclal,
com área coberta de 389,()fun·2 (trezentos e oitenta e nove metros quadrados) e dependências anexas, cujas
áreas somam 117,O'Üm2 (cento e dezessete metros quadrados), encravedas no referido terreno, imóvel êste
pertencente a Fernando de Alencar
Pinto, tudo conforme consta do processo n.c 87.225-63 do Ministério da
Educação e- Cultura.
A,rt. 2.9 Destina-se o imóvel em
causa a edífíoações, e serviços projetados pela Universidade do Ceará,
e~ü cumprimento ao seu plano de desenvolvimento.
Art. 3.9 A Universidade do Ceará
providenciará lia sentido de ser ere-

GOULART

Júlio {)ambaquy

DECRETO N9 53.537, FEVE~EIRO DE

1964

DE

5

DE

Altera o artigo 19 do Decreto núm.eto
53.152, de 10 de dezembro d~ 1963.

O presidente da Repúbl'ca, usando
das atribuições que lhe confere. o artigo 87, inciso I, da constituição, de_
ereta:
Art . .19 O art. 19 do Decreto número 53.152, de 10 de de ...embro de
1963, passa a 'ter a seguinte redação:
Art. 1\1 Fica aprovado o Plano pre.,
ferenctal de Extensão da Rêde Ferroviária, constituído dos seguintes
trechos rerrov.âncs:
1 - Tronco Principal Sul CTPS).
a) Brasília Pires do Rio;
b) Itanguá ---'- Engenheiro Bleyc) Ponte Alta do Norte - Rcca Sales;
d) Roca Sales Montenegro ,
2 - Ligação Roça. Sales - Muçum
_ posso Fundo.
3 - Ligação Nova Era - Dom Silvérto.
4 - Ligação Suzano - Ribeirã-o
Pires.
5 _ Ligação Japer! - Terminal
Marítimo de Santa Cruz.
6 - variante Dom Silvérlo -_ Ponte Nova"
Parágrafo único. AJo obras necessánes à conclusão da infra-estrutura
do Tronco Principal Sul,inclusive
construção de variantes nas linhas
em tráfego, em conformidade com as
condições técnicas para êsse Tronco
fixadas, ficam fazendo parte do presente Plano, subordinando-se sua
construção a recursos específicos, distintos daqueles que serão empregados
na execução das obras enumeradas
no artigo 19 do presente Decreto.
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Art. 29 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ravogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de fevereiro de 1964;
143\> da Independência e76\> da.República.
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dos novos empreendimentos, de
caráter príorttário, inclusive os
constantes de planos já aprovados pelo presidente da República, e que devam ser iniciados à conta de recursos, do Orçamento de 1%4.

JOÃo GOULART

Expedito Machado

DECRETO N.' 53.538

DE

5 DE

FEVEREIRO DE 1964

Estr...belece nonnas para o Plano de
Contenção das Despesas Públicas,
no exercício de 1964.

o r-restcente da República, usando
das atribuições que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição, decreta:
Art,. l,'? Com base em Informações
prestadas _por todos os Ministérios e
órgãos diretamente subordinados à
Presidência da Repúblíca.. o Poder
Executivo, através do Ministério da
Fazenda, elaborará, até o dia 28 de
fevereiro do corrente ano, - as normas
definitivas de
execução financeira
para 13'84, que substituirão as de que
trata o presente Decreto, tendo em
vista urna contenção global de 4'0%
(quarenta por cento) das despesas orçamentárias.
Parágrafo único. As informações
de que trata êste artigo deverão ser
elaboradas com observância dos segumtes crrtéràos ;
a) díscrfminaç Io das despesas obrigatórtas, especialmente das que digam respeito a. pagamento de pessoal
das diversas categorias;
b) revisão das despesas de custeio
não obrigatórias, discriminadas es
que devam ser efetivamente realizaidas e Incluídas na contenção as dotações não essenciais, uma vez assegurado o funcionamento dos serviços;
c) discriminação das despesas COm
obras e outros ínvestímentos, com indicação precisa:
I -das obras em andamento que,
por sua. importância, devam ser
concluídas, examinada, ínclusíve, a possibilidade de liberação
de recursos de orçamentos enterrores, não utilizados;

Art. 2P & despesas compreendidas na parte fixa do Orçamento Geral da União, assim como as vinculadas a contratos, de qualquer naturezar já registrados pelo Tribunal de
Contas, até a publicação do presente
decreto, não estão sujeitas a qualquer
restrfção resultante do plano de contenção .de despesas, devendo por isso
realizarem-se nos têrmcs das leis, regulamentos ou instr-uções que as regerem.
Art. 3.9 Nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, as despesas
compreendidas na parte variável do
Orçamento Geral da União só poderão ser empenha-das ou comprometidas até o Imííta de 12% (doze por
cento) das dotaçôas eoncedtdes a cada Ministério ou órgão considerado
em Anexo orçamentário.
Art. 4.9 O Mlnístérto da Fazenda
abrirá contas especiais no Banco do
Brasil S.A. aos Ministérios e órgãos
de que trata Este Decreto, a fim de
que sejam atendidas; nos meses de
janela-o e fevereiro do corrente ano,
as despesas inadiáveis não sujeitas a
registro prévio do I'ríbunal de oon-

tas.

Parágrafo único. Competirá aos
Ministérios e órgãos atender às requisições de pagamento que lhes fÔ
rem feitas pelas repartições subordinadas, observado o disposto no aru.
20 do Decreto-lei n.'! 9.813, de 9 de
setembro de 194ü.
4

Art. 5.9 11: vedado O pagamento de

qualquer despesa à conta de créditos

ãdícicnaís ou extreorçamentáríos... nos
meses de janeiro e fevereiro do ~or
rente ano, ressalvadas as autortzacões já concedidas até a expedição
dêste Decreto, ou casos de excepcíonal relevânc'e, mediante prévia apro..
vação do presidente da República,
ouvido o Ministério da Fazenda.

Art. 6.9 J3:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas quaisquer exceções específí..
cas ao Plano de Contenção de Despesas, 'que tenham sido abertas no
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corrente ano, e outras disposições em
contrário.

Brasilia, DF, em 5 d:; fevereiro de
1964; 1130 ds, Independência e 75? 6.:::-

República.

J oÃl!I

GOUV\RT

Ney ciuoao
Abelardo Jurema:
Sstlnio B(J1'ges de Souza Motfu
Jair Dantas Ribeira
João Augusto de Araujo Castro
Expedito ll.fachaào
Oswaldo 'Lima f!'ilho
Julio FurquimSambaquy
Amaury Silva;

de programas semestrais que definam
analiticamente a sua natureza, espe.,
cificando, no caso de nnportacão, o
material e SU8.. destínução, bem coma
a responsabilidade da moeda de pagamenta. seja no caso de cobertura
pronta ou de financiamento,
§ 19 ltsGes programas deverão ser
apresentados à carteira de Comércio
Exterior, que os submeterá à Comissão composta de jjíretores do referfdo
órgão e da Carteira de Câmbio do
Banco ão Brasil S. A. e pelo DiretorExecutiv-o da Supermtendêncía da
Moeda e do crédito.
§ 29 . Os. titulares dos órgãos citados
no parágrafo anterior poderão delegar podéres a seus representantes autorizados,

Comissão poderá delegar,
órgãos CUjos titulares a integram,
o exame das operações cujas caractcrístdcas sejam campatíveis com a sua
atividade específica, obedecidas aê
normas de caráter geral Que estabele§ 39 • A

Anysio Botelho

3.oS

Wilson raaoi
Oliveira Brito

Egydio Michaelsen

DECRETO Nv 53.539 -

EXECUTr\'O

cer a respeito.

DE

5

DE

FEVEJ.'tEmO DE 1964

Estabelece normas para importações
reali~adas pDr e"ntidades públicas e

órgãos aesemeüuuios.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o 2.'1'tígo 87, I, da Constituição, e,
Considerando que as importações
dos órgãos governamentais e assemelhados oneram pesadamente o orcamente de câmbio do país ao amparo
de cujas vorbas cso realizam, e cujo
Instituto legalmente estabelecido é de
tôda conveniência robustecer na atual
fase, de notória dificuldade em nOSso balanço ínternacíonal de contas;
Considerando a necessidade de 00ordenar o orçamento monetário com
O orçamento cambial; t c, finalmente,
Considerando a evidente vantagem
de assegurar-se a observância, no
processamento de tais importações, de
critérios que resguardem, não sõmente os legítLtnos interesses da indústria nacional, mas também a orlent.açao geral da polítâca comercial bra.,
sneíra, decreta:
Art. 19. Tôdas as despesas em moeda estrangeira, das entidades públicas, paraestatais, autárquicas e de
economia mista, de todos os graus,
estão sujeitas à prévia apresentação

§. 4.9. Os programas de importação,
uma vez apreciados na forma dêste
artigo,serão incluídos no orçamento
cambial do Pais, cuja aprovação final
compete ao conselho da superintendência da Moeda e do crédito.
Art. 29. A Oomitsâo de QUe trata
o § 19 do artigo anterior apresentará
as operações propostas tendo em vista as conveniências cambiais do
país, a articulação do orçamento de
câmbio com o orçamento monetárío,
bem como a necessidade de diversificação das rentes de suprimento.
Parágrafo' único. A .oomíssáo po~e
ri decidir pelo mdeferunento ou achamenta de qualquer proposta, bem ,como recomendar a respectiva reformulacão. oonslderando as çnntagensvrelattvaa de utilização das dívcrsas
8,reas monetárias ou as possibilidades
na Zona. Latino-Americana de Livre
Comércio (AL.AJ..JC).
Art. 3? A cobertura oaràbial para
as importações,. a que se refere o presente decreto, somente será concedicl.a pela Carteira de Câmbio do B.0nco do Brasil S. A.. e..pós a tramitaçã-o -de que tratam 0$ artigos antertcres .
.
Art. 49 A emissão da Licença de
Importação obedecerá as normac em
vigor para 9,S ímpcrtccões, tendo em
vista, sobretudo, a preservação da indústria nacional da. concorrência do
aímiliar estrangeiro _lá produzido satisfatoriamente no 'País.
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Art. 5(). As despesas em moeda estrangeira. das repartições públicas,
serão efetuadas e contabihaadas a
taxa de câmbio vigente na data do
efetivo déaembõlso, providenciando-sei
quando necessárto, o refôrço das dotações orçamentárias, nos têrmos da
lei.

Art. 6(). :ttste .decreto entrará em
vigor na data de suá, publicação, !e~
vogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF'), em 5 de fevereiro
de 1964; 1439 da Independência e ~l13Q
da República,

Decreto no 40.359 de 16 de novembro
de 1956, alterado pelo Decreto número
2.03-0, de 14. de janeiro de 1963, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo único. O número de
Substitutos de procurador Adjunto nâo poderá exceder de doze na,
H Regíâo, de dez
2~ Região,
de quatro nas sa e 4a Regiões, e
de dois nas demais Regiões"
Art. 2() aate cecretc entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas a..o disposições. em ccntrár'ío.
Brasília, 5 de feverelre. de 1964;

na

o

1.:1,3 9 da Independência e 769 da

pública.

JoÃo GOULART

ne-

JoÃo GoULART

Ney aoioao
Abelardo Jurema

Amaury Silva'

SylV'Zo Borges 'de Souza Motta

DECRETO NÇl 53. 541 -

Jair Dantas Ribeiro
João Augusto de Araujo Castro
Expedito ],fachado
Oswaldo L_ima Filho
Julio Furquim Sambtu]uy
Amaury Silva
4nysio Botelho

Wilson roaia.
Oliveira Brito
Egydio JllIichaelsen

DECRETO

NÇl 53.540, DE 5 DE
DE 19X14

}~EVEREIRO

Altera o parágrafo único do art. 15
do
Regulamento aprovado pelo
Decreto n Q· 40.359, de 16 de novembro de 1955, COm a redação dada
pelo Decreto W! 2.030, de 14 de ia.;.
neiro de 1963.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição Que lhe confere o ar-

tigo87, íncíso I, da Constituição

DE

6

DE

FEVEREIRO DE 1964

Fe~

deral decreta:
Art. 19 O parágrafo único do artigo 15 do Regulamento aprovado pelo

Altera o Quadro do Departamento
Nacional de Obras de saneamento
na parte ccrrespcmâente ao Anexo
I~ do Decreto n 9 51.676, de 22 de
janeiro de 1963.

O Presidente da República, usando
da- atrtbulcâo que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição e
tendo em vista o disposto no artigo
59 da Lei nv 4.089, de 13 de julho
de 1962, decreta:
Art. 19 Fica alterado, na forma .eo
Anexo. o Quadro do Departamento
Nacional de Obras de Saneamento,
aprovado com- o Decreto nv 51. 6'76,
de 22 de janeiro de 1963.
Art. 2~ -As despesas dom a execuçâo do disposto no presente decreto corrcrã..o à conta das dotações
do orçamento do Departamento Nacional de Obras de ga.neamento.
Art. 39 ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua puulioaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1964;
143Q da Independência e 769 da República.

.roxo

GOULART o

Expedito Machado.

~

ANEXO
DJ-<:lPARTAIVTENTO NACIONAL DE OBRAs DE SANEAMENTO
QUADRO DE PESSOAL -

PAHTE PERMAN::mTE

Cargos isolados de provimento em comissão e junções gratificadas

SITUAÇÃO

NUmero
de

ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

I
I

J

I

I

Funções,

1

o

I

I

_

I Inspetor Técni,co
I

I

Número 1

I Símbolo

Denominação

'

I
1

I

ce
Punções

l_F

I

I
Denornínaçâo

I

I
I
3

I Inspetor Técnico '.'

J

Observação A presente alteração decorre do disposto no artigo 5° d(( Lei n? 4.089, de 13 de julho de 1962.

\
I

·1

I

3-0
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DECRETO NQ 53.542 FEVE~O

DE

6

DE

Autoriza o Banco do Brasil S.A. a
levar a crédito da Comissão Nactonal de vuinetamento (COPLAN) os
recursos provenientes da aplicação
dos Decretos n9 50.359, de 18 de
março de 1961 e n Q 50.889, de 19 de
-núno de 1961.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I. da constítutção, decreta:
Art. 1? Fica o Banco -do Brasil
S.A. autorizado a transferjr para crédito da Comissão Nacional de Planejamento (COPLAN), criada pelo Decreto uc 51.152, de 5 de agôsto de
1961, alterado pelo de nc 154, de 17
de novembro de 1961, o saldo atual-

mente existente das quantias arrecadadas por fôrça, do disposto nos Decretos no 50.359-, de 18 de m-arço de
1961 e nv 50.889, de 19 de Julho de
lS61, no que se refere a trigo e derivados, e, bem assim, as importâncias
que vierem a ser arrecadadas com o
mesmo fundamento.
§ 1º O crédito de que trate 'êste artigo será aplicado pela Secretaria da
COPLAN, na qualidade de órgão auxlhar executivo da Coordenação do
Planejamento Nacional, na realizaçâo
de despesas que objetivem o contrôle
das obras e empi'eendímentos governamenteís, bem como o levantamento
e processamento de dados, a efetivação de pesquisas e a elaboração de
estudos necessárros ao .aperfeiçoamento das políticas e programas do 00vêrno Federal.

§ 29 os recursos referidos neste Decreto, bem como Os especificados no
Decreto nc 53.339. de 23 de dezembro
de 1963, serão movimentados pelo Secretáráo-Gere l da COPLAN, na conformidade de plano de aplicacâo apro:;adü pelo Chefe do Gabinete Civil
na Presidência da República.
Art. 2Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicaçâo,
revogados o art . 1° do Decreto número 52.092, de 4 de junho de 1963,
e demets disposições em contrário.
Brasília, em 6 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e ~{6'l da Re-

pública.

JoÃo

GOULART

Ney coioao

(') PEORJE'lJO N."53.M3

DE 1964

DE

6

DE

FEVERElRO DE 1964

Dispõe sóbre a execução do resultado da terceira. série anual de negociações para a formação da Zona
de Livre Comércio, instituída pelo
Tratado de Montevidéu.

O Presidente da República, considerando que o Tratado de MontevidéU, firmado em 18 de fevereiro de
196'0 e aprovado pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo número 1, de 3 de fevereiro de 1961, determina o estabelecimento entre seus
membros de uma Zona de Livre Comércio, a Ser constituída gradualmente no prazo de 12 anos, por meio
de negociações anuais,
Conslderandr, que o Artigo 6 do
Tratado de Montevidéu
estabelece
que o a-esultado das negociações
anuais deve entrar em vigor no terrttórío de cada Estado-membro no
dia 19 de janeiro do ano subseqüente ao das negociações;
Conslderarrdo que os Plenápotencíárícs dos Estados-membros firmararo, na cidade de Montevidéu; em
30 de dezembro de HJ63, a Ata de
N1::<b'oci'8:ções, que contém as Listas
Nla'Cionais de cada Estado-membro"
nas quais está registrado 0- resultado
das negociações;
Decreta:
Art. 10 A partir de 1Q de janeí1'0 de 1964, a importação dos pro'dutos originários da Argentina, Chile, Oclõmbla, Equador, México, Paraguai, peru e Uruguai, específicados na Lista .Nacíonal do Brasil
C\LNB) , anexa a êste Decreto, estará
sujeita aos gravames constantes, da
[}N,B.

Farágrafo único. Tratando-se de
reduções de gravames destinadas a
formar a Zona de Livre Comércio

instituída pelo a-efertdo Tratado, o

tratamento estabelecido na LNLB é
'de aplicação exclusiva aos produtos
C) Os anexos a que se refere o
texto foram 'Publicados no Diário
Oficial (Suplemento) de 28 de fevereiro de ·19fi4.
Os anexos referentes a concessões
outorgados pelo Brasil ao Equador
e ao paraguaí foram publicados no
D.O. (Suplemento) de 19 de março
ide 19-64.
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orfgmáríoa dos F.."tados-membros da

Associação Latino-Americana de Livre Comércio, mencionados neste
Artigo, não sendo extensível a te1'cot-os países por aplicação da cláusula da nação favorecida ou de disposições equivalentes.
Art. 20 A partdr de 10 de janeiro
de 1934, as Importações dos 'produtos
orrgrnãrro« do Equador e do Paraguai, discriminados nas anexas listas de eencessões outorgadas pelo Byasli a êsses dois países, de conrormldades com as resoluções 12 OI) e 38

(lI) ,da Conferência das Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu,
ficam isentas do pagamento dos seguintes gravames:
a) Direitos aduaneiros;
·h> Taxa de despacho aduaneiro;
c) 'I'axa de melhoramento de Por-

tos;

Depósito. Prévio.
Quando se tratar de produtos da
Categoria Especial, sua dmportação
não estará sujeita à licitação de licenças de Importação.
d)

Art. 3° De acôrdo com o disposto no Artigo 32, alínea a) do 'I'ratado de 'Montevidéu, o tratamento
previsto no Artigo 2° dêste Decreto
se alplica exclusivamente ao Equador
-e ao Paraguai, não se estendendo;
per qualquer título, a nenhum outro
:país.
Art. 4.? Por intermédio do Conselho da Superintendência da Moeda.
e do Crédito, do Conselho de Supemntendêncía e demais repartições
competentese o Mímstérro da Fazenda 'tomou as prcvidênclas necessárias
ao cumprimento do disposto neste

(*)

1962.
Art. 6? O presente Decrete entrarã em vigorem 19 dê' janeiro de 1964,
flcandó u-evogadas as disposições em
contrário.

'Brasília, em 6 de fevereiro de 19'64;
143° da Independêneja e 7Bo da República.
JOÃo GOlTLART

João Augusto de
Ney Galvão

Araujo Castro

DE

6

DE

1964
Cria o Quadro Especial âe Fumcíonános da Faculdade de Direito de
Sergipe e dá outras nrooíaencioe,
FEVEREIRO DE

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere-o artigo 87, item 1, da Oonstitíuçâo, e
tendo em vista o disposto no artigo 2<;1
da' Lei nc 4.086, de 7 de julho .de 1962,
decreta;
Art. 1? Ficam aprovados, na forma dos anexes, que constituem partes integrantes dêste Decreto" o Quadro Especial de funcionários daFa~
cutôade de Direito de Sergipe,
de
acordo com o artigo 29 da Lei n» 4.0-86
de 7 de julho de 1962. bem. como a
relação nominal- dos servidores aproveítadcs.

Art. 29 O provimento e a vacância dos cargos integrantes do Quadro
ora criados são da' competência do
Presidente da. República.
Art. 39. O órgão de pessoal do Ministério da Educação, e cultura apostdlará os títulos dos servidores abrangidos por êste Decrêto ou os expedirá
aos que não os possuírem.
Art. 49. As vantagens fínaneeiras
dêste Decreto vigoram a partir da 11
de dezembro de 1962.
Alt. 59. A despesa com a execução
dêste Decreto será atendida pelos recursos financeiros concedidos à Faculdade de Direito de Sergipe.
Art. 69. :Ê:ste Decreto entrará em
vigor nà data de :3Ua publicação. re.,
vogadas as dísposiçôes em contrário.
Brasília, 6 de fevereiro de 1964; :..439
da Independência e 769 da República.
JOÃo

GOULART

Júlio sambaquy

Decreto.
Art. '59 Fica revogado o Decreto
11'> 1.9'12-A, de ar de dezembro de

DECRETO N? 53.51'4 -

DECRETO, N9 53.545- - DE 5
FEVEREIRO DE 19'54

DE

Altero a redaçâo do Artiqo {O do Decreto nfJ 1.2,408, de 25 de íusino de
1962, e dá outras provid2ncias.

O Presidente da República, usanlhe confere -o
Art.. 87, item r, da Constátuiçâo, e
considerando que motdvostsupervenientes não permitiram o cumpnmeuto do esquema de nacionaüzacãc previsto no Art. '.í,G do Decrete ziv 1.248,
d::> da atrfbuíçâo que

C')

que se refere o texto
foram publicados no D. O. de
14 de fevereiro. de 1964.

Os anexosa

13~
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Rcdovtárias (GEIMAR), no prazo de
90 <noventa) dias para 'Os tratores de
esteiras com motor até "'120 eV
de
120 (cento e vinte) dias para {)S com
motor acima de ,120 CV, sempre a
contar da data de publicação dêste
Decreto.
ArL 3-9 A partir elo início da fabrtcação efetiva. dessas máquinas no
País, devidamente comprovada pelo
GEIMAR; nenhuma importação das
mesmas, "õcmpletas e ou montadas
será .autorizadà com beneficios 0am·:
biaís. fiscais ou creditícios.
Art. 4Q O- presente Decreto entrará
em vigor na data de sua pubücacâo
revogadas as disposições em centrá-

de 25 de junho de 1932, sobretudo a

complexidade natural da implantação
de urna tnuústne do porte das de fa-

bricaçâo xíe tratores de esteiras e
Considerando já· ter sido

encami-

nhada ao Congresso Nacional Mensagem rue 346-63. de 21 de outubro ele
19ô3), constituindo o Projeto número
1.199-63, objetivando a concessão de
Isenção dos: impostos de ímucrcacào é
de .consumo _incidentes sôbre. "-l.'i .... má-qulnas e equipamentos, sem similar
nacional, destdnadog à produção nacíonal de máquinas rodcvjártae bem
?omQ par-a as partes complementares
Importadas para integrar as unidades
a serem produzidas 110 país, decreta
Art. 1Q O Art. 49 do Decreto número 1.248, de 25 de junho de 1%2, passa a ter a seguinte redação, mantddos seus parágrafos:
~
"Art. 49 A produção de tratores de
esteiras deverá atingir, até as datas
fi::adas nes-te Artigo, os seguintes ní .
vets de realização indicados como
'porcentagem ponderej das peças
brtcadas no País:

rlO.

Brasília, 6 de fevereiro de 1964: 14.39
da Independência e 7,jJ'? da República.
JOÃo GmrLART

Egydio 1I.1ichaelsen

ra-

DECRETO No 53.546

Tratores de esteiras 'com. motor até

120 CV:
Até 31.12.64 -

quina.

Ainda não foi publicado no DiárZo

55% do pêso -da má-

Oficial.

Até 31.12.65 _ 70% do nêso da
máq uina, inclusive, obrígatõrtameme
90% do pêsc do motor,
~té 31. 12.6,g - 35% do peso ia máQ'llDa, inclusive, obrtgatõrlamênte _
80% ,do pêso da caixa de mudanças.
-{lte. 31.12.67 95% 40 pêso da
maquina.
Até 30 6.,a8 -

100%

DEC.RETO N'? 53.547 -

do pêso

da

do

oêso

da

do

pêso

c'a

máqu'na .
Tratores de esteiras com motor aCJ-

ma de 120 CV:
Até :n.12.6<j· - 40%
'rnáqulna .
.Até 310.12.65 - 55%
máquina'.
.l';.té '31.12,(;:,5 - 70%
máquína, lnclustve 50%

motor.

do pêeo da
do pôso do

Até 31.12.67 - 8;)% do 00:'0
máquina, Inclusive 80% do péso do
:noter e 8{)% do pêso da c'a.~xa.
mudanças.
-!!-té. 31.12.€8 -

maquma.,

de

95%

do peso

da

A.té ~O.6.69 - 100% do rrêso da
máquina.
A1'.t. 2(1 Os. projetos industriais vi;:;a~l~o a fabricaçã-o de tl'at'Üres de

esteirae deverão ser
anreclação do Gruoo

submetidos

Execut'vô
Indústria de Máquinas Agrícolas

DE

6

DE

FEVEREIRO DE 1964

à

j~

e

Apro'VQ alteração introtiueuia nos Bstatutos dà Companhia de Seguros
América do Sul. relativa ao aumento dos honorários da Diretoria.

o Presidente da República, usando
da atribuicao que lhe confere o art.
37, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de '1
de março de 19-40. decreta:
A.rt. 1· Fica aprovada a alteração
Introduzida nos Estatutos da Companh!a de Seguros América do ,Sul, com
sede 11a Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, autorizada a funcionar pelo Decreto nv 45.067, de 20 de
dezembro de 195B, relativa ao auménto dos honorários da Dh-etorta. co»forme deliberacão de seus acionistas
em Assembléias Gerais Extracrdínártas. realízadas em 23' de março e 5
de setembro de 19'1n.
Art. 29 A Sociedade c-ontinuará Integralmerrte sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham
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a vigorar, sêbre o objeto da autcrízaçâo a que alude aquêle decreto.
Brasília, 6 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Egydio Míchaelseti
DECREI'0 NQ '53.0548 - DE 6
FEVEREIRO DE 1964
Concede a
muync?,o

DE

Serõiços Maritirnos CcS. A. auto'(iZaçaO tara

continuar a tumcicmar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando

da aünbuiçao que lhe confere o artigo '87, mcíso r, da Oonstttuiçâo Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
11Ç

~

184

dt; 20 de

novembro

de

u;4.0. decreta:
ArtiJ'0 único. E' concedida a Serviço.::;' tyt""rlTJn;os Camuyraoc

S.

A.

com se-te na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, autorasada a funcionar pelos Decretos
ns. 2'/,. 7~5, de 2"1 de setembro de
1947; êl.i>53, de- 27 de novembro
1952;
:38.6ü;) pc: 18 C~E. janeiro
1956;
40. "15, ce 8 de janeiro
1957; 49:08'1, de 10 de outubro
196U, e 233" de 27 de nove-moro

de

de,
de

de
de

1961, autorrzacao para contmuar a

tunc'onar como emprêsa d€, navega-

ção -í., cacotagem- com oe Estatutcc sociais que apresentou, couveníenteoienrs reformados p com (j
capttai elevado de ors 45 000. OOV {li:
(Quarenta e cinco milhões de cruzeiros) pc..!'a eis 90. J'Ü'ü OOfl,OO moventa' milhões de cruzeíros) , mediante "e?,,,,,aliação ao ativo 'mocrnzadc
de acordo COTi." o que r1'Rr,.õe .a Lei
nc 3.::17ú, de 23 de novembro-de 1958,
comunzcôa cem a de nc 4 180, de
5 de fevereiro de 1954, consoante
aprovação cmP...,$Sembléia Geral Ex-

'traordínárta, realizada à

20 de novembro de 1963, obriga\J.o(;-se a mesma sociedade a cumpri! Integralmente _'5. Iels e regulamentos em
vigor, ou que venham n v.gorar, sôbre o objeto ua presenta autorizacão.
Br-asília 6 fie fevereiro de 1964;
]43 0 da Independência e 769' da República

JoÃo

GOULART

2qyC.:o Jl,hchaelsen.

DECRETO

N9 53.549 DE 6 DE
FEVEREIRO DE 1964.

Concede à Companhia de Navegação,
Santos (NASA) autorização para,
funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da constituição Federal,
e nós têrmos do Del to-lei nv 2.784,
de 2{) de novembro de 1940, decreta:
Art. único. E' concedida à Com..,
panhía de Navegação santos (NASA),
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da" Guanabara, autorização para funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, comas
Estatutos que apresentou e com o
capital destinado às suas operações,
fixado na importância de ors ,,'.,
2D.O'DO, ÜÜO,O'O (vinte milhões de cru:"
zeirosj , dividido em 20.000 (vinte mil)
ações ordinárias, nominativas, do valor unitário de o-s 1. OOB,DO (hum mil
cruzeiros), distribuídas entre acionistas, cidadãos brasileiros natos, consoante Ata da Assembléia oersc de
ccns"tituição, realizada a 18 de novembro de 1963, obrigando-se c. mesma sociedade a cumprir integralmente
as leis e regulamentes em vigo-r, ou
que venham a vigorar, sôore o objeto da presente autortzação.
Brasília, 6 de fevereiro de 1964; 1439
da Independência e 7GQ da Renúbhca"

•

.roxo

GOULAR'!'

Egydio lVlichaelsen

DECRETO W' 53.550 - DE 6
FEVEREIRO' DE 1964

DE

Concede à Companhia de Ntsoeçaciio

"Norsui:

autorização para tuncíc-

nar.como emprêsade navegação de
cabotagem.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso l, da Constituição Federal, e nos têrmos do Deeretu-Ieí
nc 2.784, de 20 de novembro de' 1940,
decreta:
Artigo único, :B concedida à Companhia de Navegação "Norsul", com
sede na cidade do Rio de Janeiro.
Estado da Guanabara, autorização

Aros

DO PODER ExECUTIVO.

para funcionar como emprêsa de navegação de cabotagem, C9m os Esta.tutos que apresentou e com o capital
destinado às uas operações, fixado
na importância de o-s 2{). O(}O. 000,00
(vinte milhões de cruzeiros), dividido
em 20 300 (vinte mil) acôes ordinárias nominativas, do valor unitário de
Cr$ 1,
(hum mil cruzeiros), diatrtbutdas entre acionistas, cidadãos
brasileiros natos, consoante Ata da
Assembléia Geral de Constituição,
realizada a 18 de novembro de 1963,
obrigando-se a mesma sociedade a
cumprir integralmente as leis e regulamentos em vigor, ou que venham
a .vígorar sôbre o objeto da presente
autorização.
Brasília, 6 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
üüü.eü

JOÂo GoULART

Egydio Michaelsen

DECRETO

N9

53.551 -

FEVEREIRO DE

DE G 'DE

1964

Estabelece normas para a tixaoõo
das m1.uidades escolares para 1964 e
dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1 da Constituição, cembínado com a artigo 109 da- Lei número 4.024, de 20-12-1951 e
a) considerando que o artigo 16'7
da Constituição Federal dispõe que
ao poder púb .íco compete a oorfguçào de ministrar o ensino dos d.ferentes ramos, subordinando-se a tniciatâva particular ao respeito às leis
que c regulem;
b) consídeuando
que o uso da
propriedade será condícíonado ao
bem-estar social, reprimindo alei tóda e qualquer forma de- abuso ao poder ~9onómico;
C) considerando que, de acôrdo COm
a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçá o Nacional, enquanto os Estadcs
e o Díatrito Federal não organizarem
o Ensino de Grau Médio, as escolas
dêsse grau continuarão subordinadas
à Ilscahznçâo federal;
d)
conslderendo que o Conselho
Federal de Educação já dec'díu que
a legislação federal e a estadual de

141

ensino, promulgadas anteriormente 3.
Lei nc 4.024, convalescerão naquelas

normas e preceitos que nã-o infrinjam as bases 'e diretrizes constantes
da Lei de 20-12-196,,1;
e) considerando que, na linha legislativa tradicional, sempre o poder
público limitou o preço do ensino
particular, evitando os abus-os prejudiciais à garantée da educação para
todos:
f)
considerando a necessidade de
ser tomada, no corrente ano,. igual
medida de fundamental importância
para a tranqüilidade da família brasileira, com o propósito de consolidar
o êxito dos inflexíveis planos do govêrno, destinados a pcssíblütar matrícula ao maior número de adolescentes;
g) considerando, finalmente, que a
Lei Delegada nc 4. de 26-9-62, em seu
artigo 6Q , inciso IV, faculta tabelar a
prestação de serviços, a r.m de ímpedir lucros excessivos, decreta:
Art. 1Q Ficam mantidas as anuidades escolares fixada-s no início do
ano letivo de 19ô3 pelos estabelecimentos de ensino de grau médio, sob
inspeção federal, até que sejam aprovadas, pelo Mínístér:o doa Educação e
Cultura, as tabelas prcpoetas pelos
referidos estabelecimentos para o
corrente ano.
§ 1Q Não será permitida a ccbrança, sob qualquer título, de taxas que
não integrem a anuidade.
§ 29 A inobservância do disposto
neste decreto importará. a intervenção prevista 'no art ....jc da Lei Delegada. nc 4, de 26 de setembro de
1962.

Art. 29 OS' estabelec.mentos de ensino de grau médio remeterão ac Ministérío da Educação e Cultura, as
tabelas de anuidades para o ano de
19G4, dentro de trinta (30) dias. 8,
contar da data da publicação dêste
decreto.
Art. 3 A aprovação das referidas
tabelas ficará na dependência do aumente verificado em 1963, nus anu>
dades, bem como dos aumentos salarh1ÍS a serem fixados para cs trabalhadores em estabelecimentos de ensino.
m:t. 4'" O Ministério da Educação
elaborará, dentro de 60 dias, regulaQ

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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mente para des9.prop,:iação. de estR.-.
belecímentcs de enstnovdestínados à.i

classes menos favorecidas.
Art. 59 O Ministério da .gducação

beíxara tcc«..'·s os fi tos rJ<~(;Co5::~ ,'j-,:,.o5 8JJ
imediato cumprtmento dêste decreto.
Art. 69 Revogam-se as disposíçôes
em contrário.
Brasíha, 6 de fevereiro de 1964; 143('
da Independência e 769 da Repú<

blic8.
JoÃo GOULART

Júlio Sambaquy

DEGRETO N<? 53.552 FEVEREIRO

DE fi DE

DE liNl4

Amplia o Quadro da Administrú;çáo
Central e 6rgfws Locais do Inst2t,uto de Previdência e Assistência dos

Servidores

do setoao

O presidente

d~

(lPASE).

República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

ereta:
Art. 11;)· Fica ampliado o Juadro da
Acírmnístraçào Central e órgãos Locais - 1~ Seção do Orçamento Parte permanente, do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE), com a
criação de três (3) cargos Isolados,
de provimento efetivo, de 'I'esoureíroAuxiliar de primeira categoria.
Art. 2(l.:C:ste Decreto entrará em
-vlgcr na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em ôcde fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Repúbl'íca .

deral. e tendo em vista O disposto
no artigo 56, da Lei nv 3 780, de 12'
de jUItD de 1D60, decreta:
Art, 1° Ficam retifíeadcs," n[l, forma dos anexes, o Quadro de PeSsoaí e a Relação Nominal que ccompunha o Decreto no 51.360, de 24 de
novembro de 1961, que aprovou o
Sistema de Classtfícaça., de Cargos
da. Universidade do Pará.
Art. 29 Fica igualmente retifloa.,
do de acôrdo com as anexos o Quadro de Pessoal da Universidade di)
pará, a fim de incluir as classes e
sérfés de classes, decorrentes do apro,
veítamento de que trata o par-ágrato
único do artigo 23 da Lei nc 4.069,
de 11 de junho de 1962.
Art. 39 O aproveitamento de que
trata o parágrafo único do artigo 23.
Q(;t Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1962 se fará em _cr.rgos previstos na
parte Especial do Quadro de Pessoal
a que Se refere o artigo anterior, na
forma da relação nominal anexa, prevalecendo os efeitos dêste aproveitamenta a partir de 15 de junho de
1962.
Art. 4'? A retificação a que se re.,
fere êste Decr-eto, prevalecerá a partir de 10 de julho de 196{), salvo quanto à decorrente do disposto no artjso anterior.
Art. 5(l O Reitor da Universidade expedíz as portarias de aprovei;
tamento do pessoal beneficiado pela
Lei nv .{.069, de 11 de junho de 1962,
observando em cada c'J.so· o Ql:op,--,stu
no artigo 188 e parágrafo único ua
Lei no 1.7:).1, de 28 de outubro C8
á

1952.

J cão GOULAP.T

Art.. 69 A despésj, e-oro a execuçâc
dêste Decreto será a tenuitta com os
recursos financeiros concedido a Um-

Amaury Silva
(") DECRETO N1 53.553 FEVEREIno 'DE

·DE

7

versídatle do Pará.
DE

1964

Retifica o Quadro de Pessoal dà
Universidade do Pará

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere Q ~r_
tigo 87, item I, da Oonstítuíçâr, Fe-

Os anexos a que se refere o texto
roi-am publicados no Diár{o -Oficial de 18 de fevereiro de 1964.

Art. 79 lâ:ste Decreto entrará em
vigor na data de sue publícecão,
revogadas as disposições em centrá1'10.

Brasília, 7 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e '16<.l da Rcpública .
JOÃO GOULART

Júlio Sambaquy
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(") DECRETO N9 53.554 PBVETIE:;::"..O DE 1964

DE

7

DE

Retifica o Q~G(Gdro. de_ PJssoal da yniiersuieae ele JU'iZ (te Fera e da OH~
tras providências.

o Presidente d.2 Hepú.blica, usando da atríouiçâc que lhe contere O

art.. 87. item I, da· Constâtuiçâc Federal, e tendo em vista o disposto l~O
art. 56, da Lei n,c 3.780, de 12 ne
julho de 19aO, decreta:
Ai-t, 1.0 Ficam retificados, na forma dos anexos, o Quadro de Pessoal
e , a Relacâo Nominal que acampa
nharam
Decreto rL9 51.412, de 20
de fevereiro ue 1862.
Art. 2.9 A retificação a que se 5 e fere o artigo anterior. prevalecera a
par-tir de 23 J~ dezembro de IS60. ~
Art. 3.9 A despesa com a execuçao
dêsta Decreto. será atendida. com os'
recursos fíncncelros concedidos ft
Universidade de Juiz de Fora.
Art. 4.° fi:>te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'8vogadas as dlsposíçôes em contrário
Brasília, 7 de fevereiro de 1984;
143e;> da Independência e 7ae;> de Re-

o

pública.
JOÃo

Julio Sambaquy

-----

C) Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Diário
Oficial de 17 de fevereiro de 1964 e
retificados no de 19 e 25 de fevereiro
de 1964.
DECRETO .N.? 53.555 - DE 7
FEVEREIRO DE 1964

DE

Altera o Regimento do Col~ç/io Pedro
Ll. do Ministério ela Etiucuçtio e CultUTa.

o Presidente da República decreta:
Art. 1.0 Os ac-tígos abaixo relacionados do Regimento do Colégio Pedro
lI, do Ministérto da 'gducação e Cultura, .aprovado pelo Decreto n.v 632,
de 27 de fevereiro de 1962, passam a
vigorar co:__ as seguintes alterações:

Diretor-Geral ...

designados

pelo

§ 1.'~ O Diretor-Geral ..•

Art. 75 .. ,

Parágnafo único. O Diretor-Geral ...
Art. 76 ... designados pelo Dire-

tor-Geral.

dade .

Art., lD?..
S 3.° A Chefia

.,

•

do rieoaetemer.co.
quando do mesmo fizer parte quatquer Diretor, caberá a êste Se nouver mais de um Diretor DO rrepartemente, a chefia caberá ao de ma.H~r
hierarquia e dentro desta ao mais
antigo na Congregação.
Art. 110. . . .
a) pelo Diretor .... Géral do 9D1égio;
b) 'pelos -Diretores de tjnidade do
Oolésr.o:
c) vpelos .Diretores de Seção do Colégio;
d) pelos Chefes de Departamento;

e) pelos substitutos
eventuais ôo
jjiretor-Geral e dos Diretores de Uni-

dade.

'Úi6":::' 'p';;' P~l:t~l:i~' 'd~' 'Di:

· ·Â~t:·
retoi--Geral .

ir?:· o'

· ·~·t:·
DÚ~t.~I:~Ge~~I· d~ 'c~ié:
gâo, devidamente autorizado pelo ....
1
§ 1: • • • pelo Diretor-Geral do Colégio ao ...

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

GüULART

"Art. 29 - . . .

Art. 80 ...
~
Parágrafo único. A presidência 10,

Oonzregacão cabe {li) Dn ator-Geral
· será
'" '-""SUbS~lCUlúO
,.,' , 2.m- s"us
ímpedí
cue
....
• 1 '"
mentes por um dos DIretores de Um-

Art. 171. O Diretor-Geral do Oolé;
gio poderá designar servidores ."
Art. 1~2 ....
Paráerado úmco. '" e designação
do Diretor-Geral.
.Al't-. 173 ... apresentará ao Direter-Geral do Colégio programa ...
Art. 200. Serão reconhecidas cftclalmente, por ato do Diretor-Geral
do Colégio, mediante proposta do
Gabinete de Educação- encaminhada.
com parecer do Diretor de Unidade,
a~~ associações ...
Art. 203. Os órgãos administrativos do Colégio são:
a) Gabinete do Diretor-Geral;
z» Gabinete do DIretor de Unidade;
c) Gabinete do Diretor de Seção;
d) Gabinete de Educacâoe) Gabinete de Saúde;
.
f) Gabinete do Secretário Geral;
g) Secretaria;
h)

i)

j)

Chefia de Discípllne.;
Bedelarta;

Bíblíoteca:

k) Almoxarifado:
1) Admlnístraçâo
m) 'I'ípografia..

Parágrafo único.

dos edifícios;

A subordinação
geral de tôda a administração é ao

ATOS DO PODER

Diretor-Geral do Colégio, ficando _0{5
órgãos' das Unidades e das secoes
subordinados aos respectivos direto-

ies,

Art. 205 .•. pelo Diretor-Geral ...
206 ... pelo Diretor-Geral. ..

Art.

..Á~t: .207: . o~ .G~bi~~tM 'd~' Dh-~~;':

Geral e dos Diretores, de Unidade serâo consütuídoa.. . designados pelo
Diretor-Geral do Colégio.
Art. 211... designados pelo Diretor-Geral do COlégio.
Art. 216 ... designado pelo DiretorGeral do Colégio.
Art. 221... mediante portaria do
Diretor-Geral do COlégio.
Art. 228. Os Secretários de Unida 7
de serão designados pelo DiretorGeral do Colégio, mediante proposta
co respectivo Diretor de Unidade, devendo as escolhas recaírem em tu»denários públíccs. lotados ou não no
Colégio, e que ricarâo subordinados
administrativamente ao SecretárioGeral do Colégio.
Art. 230 . . . . designado pelo Dlretor-Gerej do Colégio.
Art. 232. Aos Secretários de Unidade compete:

.'Art:' 233.' co~pet~' ~~. sec'r'e'târi;' d'e

'Umdade que fôr designado Secretário

Geral do Colégio:
a) secretarfar
a Congregaçâc e 6
'Conselho Departamental e preparai"
o expediente das seções;

Art. 244 .. '.
Parágrafo único ... todos designados pelo Diretor-Geral.
Art. 246 ... designado pelo Diretor-Geral.
A1"t. 24,8 ••• todos designados pero
Diretor-Geral.
Art. 263 ... todos designados pelo
Diretor-Geral.
Art. 292. O Diretor-Geral poderá ... "
........... ,
.
Art. 2.9 O "capítulo IV - Da Direteria" do Regimento do Colégio
"PedroTl do Ministério da Educação e
Cultura passa a ter a seguinte reda·ção:
"Art. 113. O ·Colégio Pedro TI será
dirigido por um Diretor-Geral, dlretemente subordinado ao Ministro da
Educação e Cultura.
§ 19 Os Diretores de Unidades serão subordinados 0.0 Diretor-Geral,
§ 2." Os Diretores de Seção serão
subordinados aos Diretores de Unidade:
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§ 3.9 O Diretor -Geral e os Diretores de unidade serão nomeados pelo
Presidente da República, entre os
proressôres catedráticos _ efetivos do
colégio, e demissíveis "ad ~utum'~
§ 4.° Os Diretores de Seção serao
designados pelo Díretor-Gerul, mediante indicação do DIretor de Un1dade, entre os professôres catedráticos efetivos do Colégio.
§ 5." Os Dirigentes de Seção serão
Diretor-Geral, medesignados pelo
diante proposta dos Diretores de Seção, encaminhada com parecer do Diretor de Unidade, entre OS m-embros
do Corpo Docente do Colégio.
§ 6.9 O Diretor-Geral e os Diretores
de Unidades terão substitutos eventuais designados pelo Ministro da
Educação e Cultura entre as catedráticos efetivos do Colégio, mediante
indicação do Diretor-Geral e proposta. dos respectivos titulares.
§ 7.9 Os substitutos eventuais dos
Diretores de Seção senão 005 respectivos Dirigentes.
.§ 89 Os substitutos eventuais exercerão as atrfbuíções que lhes forem
delegadas pelos respectivos titulares- e
eIS substituirão nas ausências e 00pedímentcs .
§ 99 Ao Diretor-Geral. aos Diretores
de Unidades e aos Diretores de Seção será atribuída gratificação de representação a ser arbitrada pelo Ministro da Educação e Cultura.
§ tn. A gratificação prevista 110
parágrafo anterior deverá variar entre o máximo correspondente ao vencimento de professor catedrático e ao
mínimo de um têrço do mesmo vencimento, observada a hierarquia das
Direções.
§ 11. .Subordinada ao Diretor-Geral, funcionará a Secretaria-Geral
do Colégio, cujas atribuições, além das
previstas no Regimento, serão baixadas por Portaria do Diretor-Geral.
§ 12. A Becretarta-Geral
do Colégio será chefiada pelo SecretárioGeral do Colégio, designado pelo Diretor-Geral entre os Secretários de
Unidade.
§ 13.' Ao secretário-Geral do Colégio será atribuída gratificação de
representação igual a dois terços da
que fôr arbitrada para o Dlretor-Geralo
Art. 114. As atribuições do Direter-Geral do Colégio são:
a)
cumprir· e fazer cumprir êste
Regimento e as demais leis crdinártas no que diz respeite ac Colégio,
baixando, para esse fim, Portarias
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ou expedindo instruções, conforme °
caso;
b) representar o Colégio em atos
públicos e nas relações com órgãos de
adrnímstraçâo pública. institui-ções
culturais, cientificas. profissionais ou
particulares:
C)
assinar os diplomas expedidos
pelo Colégio e conferir grau;
d) encaminhar ao Ministério, para
aprovação, a proposta orçamentária.
qU-2 deverá ser enoamínhada aos órgâoa competentes;
e) executar e fazer executar as decisões da Congregação;
/) designar as comissões exami-nadoras de candidatos estranhos, «ad
referendum" do Conselho jjepartamental ;
g) exercer a supervisão geral dos
concursos, provas e exames de can~
didatos estranhos ao Colégio, assessorado pelo Diretor e pelo Secretário
da respectiva Unidade;
h) autorizar a aquísíçâc de material e riscalízar as obras e serviços
nécessáríos ao Colégio, tendo em vista Os mterêsses do ensino e segundo
o disposto na legislação em vigor,
bem como autcr izar o emprêgo das
dotaçôesvcrçamentárias ou não, de
acôrdo com os preceitos da Gcnk,bi~
Itdade-

i) designar local de exercício pare
os servidores lotados em cada unidade, tendo em vista os interêsses da
administração;
1) assinar certificados de cursos de
extensão cultural ou de especializa-

ção;

k) aplicar penalidade de sua competência;
l)
fazer observar os preceitos de
boa ordem e dignidade entre os membras dos corpos docente, discente e
administrativo;
m) ser membro nato do Conselho
Departamental;
n) tomar, em casos graves e U1'gentes, as medidas indicadas pelas
circunstâncias, embora não previstas
no Regimento. dando imediata ciência ao Ministro da Educa-cão e Cultura e ao Conselho Departamental;
o) prorrogar o expediente da admínístração, na forma regulamentar;
p) designar os servidores que julgar necessário -para desempenhar tarefas nOS Gabinetes;
q) estabelecer,
quando necessário,
outra subordinação dos serviços administrativos do Colégio;
T)
exercer as demais atribuições,
que lhe couberem nos têrmos do Re-
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gimento e quaisquer outras decorrentes da própria natureza do cargo.
Art. 115. As atribuições dos Diretores de Unidade são:
a) cumprir e fazer cumprir êsbe
Regimento eas demais leis ordinárias no que diz respeito à Unidade,
baixando portarias ou expedindó ínstruções, conforme o caso;
b) representar a respectiva Unidade em atos públicos, nas relações cal?
outros órgãos de administração públtca, instituícões culturais e científicas,
prcfíssíonais ou particulares:
c) assinar Os certificados expedidos
pelo Colégio;
d) executar e fazer executar as decisões da Congr-egação;
e) designar as comissões examinadoras de alunos da Unidade;
/) estabelecer as normas dos serviços administrativos das Seções da
Unidade sob sua direção;
g)
exercer, juntamente COm o Diretor-Geral, a supervisão geral dos
concursos, provas e exames de candidatos estranhos ao Colégio;
h) organizar anualmente o horário
<1(:1,S disciplinas e práticas educativas;
i) fazer observar. o cumprímento do
r-egime didático, especialmente no que
concerne a horário, programas e a,t,i,vidades dos professôres e estudantes;
j) aplicar penalidades de sua competência;
.
k) fazer observar os preceitos de
boa ordem e dignidade entre os membros dos corpos docente, discente e
administrativo;
1) ser membro nato do Conselho
Departamental;
m)
tomar, em casos graves e urgentes, as medidas indicadas pelas
circunstâncias, embora não previstas
no Regimento, dando imediata ciência ao Diretor-Geral e ao Conselho
Departamental;
·n) assinar e enviar ao Ministério
os boletins de freqüência;
O) prorrogar o expediente da administração na forma regulamentar;
p)
exercer as demais atribuições
que lhe couberem. nos têrmos do Regimento e quaisquer outras que decorram da própria natureza do cargo;
q) exercer as atrfbulcôes que lhe
forem delegadas pelo Diretor-Geral.
Art. 116. Dos atos do Dlretor-Geral caberá recurso ao Ministro da
Educação e Cultura após a. manifestação do Conselho Departamental e
da Congregação.
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Art. ,117. A:5 atribuições dos Diretores de Seção serão baixadas pelo
Diretor-Geral, mediante proposta. do
Diretor de tjnídade ,
Art. 118. Ai; atribuições dos Dírlgentes são as que lhes forem delegadas pelo respectivo Diretor de Seção.
Art. 39 ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publleação, revogadas as disposições em contrário
Br·asilia, 7 de fevereiro de 19'64;
143\' da Independência (; 76° da República.
JOÃO' GOULART

Julio sambaquy

DECRETO

N9

5-3.556 - DE 7
DE 1964

DE

FEVEREIRO

Aprova o nôvo Regimento do Serviço
de Radiodifusão Educativa, do Ministério da Educação e Cultura.

rícos, de caráter educativo e cultural;
II - Informar e esclarecer, quanto à política de educação do país;
III - Orientar a radiodifusão brasileira, como instrumento auxiliar de
educação e cultura:
IV - Incrementar o ínteroâmbío de
programas educativos e culturais com
outras emissoras, do país e do estrangeiro;
V - organizar concursos cdestínados a estimular a 'criação de obras
musicais e literárias, principalmente
as destinadas ao rádio;
'VI - Promover e patrocinar a gravação, em disco ou fit:1 magnética,
de obras musicais, literárias e científicas, de autores e intérpretes brasileiros, destinados 'a documentação e
divulgação; - e
VII - Realizar atividades públicas
destinadas, príncdpaâmente, à dívulgaçâo da cultura brasileira em tôdas
as suas manifestações.
CAPÍTU1.O II

O Presidente da Repúbltce, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 F~a aprovado o nôvo Regimento do Serviço de Radiodifusão
Educativa, que, assinado pelo Ministro de Estado da Educecão e Cultura,
com êste bâíxa .
Art. 2° f::ste decreto entrará em vigcr na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasulla, 7 de feveretro de 1964; 1439
da Independência e 769 doa. República.
JoÃo GOuLART

Júlio Sambaquy
REGIMENTO DO SERVl'oo DE

RADIODIFUSAO EDUOATIVA
CAPÍTULO I

Da finalidade

Art.

1.0 O Serviço de Radiodifu-

são Educativa (S.E.E.) ,criado pela
Lei n.c 378, de 13 de janeiro de 1937,
e diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Educação e Cultura,
tem por finalidade:
I - Promover a írradtacão de programas artísticos, literários e cíentí-

Da orçamização
Art. 2.0 O S.R.E. compreende:
Assessoria de Planejamento (A.P.);
Seção Cultural rs.c.»:
Seção Musical (S. M.) ;
Seção de Gravação (S.G.);
Seção de Contrôle da programação

cs.c.r-.i.

Seção de Transmissão (S.T.);
Seção de Documentação (S.D.);
Seção de Relações Públicas
.

(S.R.P.) ;

Seção de Administração (S.A.) e
Seção de Orçamento e Contabütdade (S.O.C.).
Art. 3.° O S.R.E. terá um Diretor,
nomea.do em corníssâo pelo Prestôente da República, por indicação do
Ministro de Estado.
Parágrafo único. O Diretor do
RR.E. terá um Coordenador Executivo e um Secretário, ambos de sua livre escolha.
Art. 4.° .As Seções previstas no artigo ,29 terão Chefes 'e os setores; e
demais órgãos componentes dessas
Seções terão Encarregados.
Art. 5.° As Seções que integram
o s.Rl.m. funcionarão coordenadas,
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em regime de colaboração, orientadas
e snperíntendídas pelo Diretor.
Art. 6.~ A Assessoria de 'Planejamento, . órgão consultivo da Direçã-o
do S.R.E., será integrada. pelo Coordenador .Executívo e pelos Chefes de
Seção sob a presidência do Diretor.
parágrafo único. A Assessoria dê
Planejamento reunir-se-á pelo menos
uma vez por semana.
CAPÍTULO

rrr

Da competência dos órgâos
Da Assessoria de písmeiamenio
Art. 79 A Assessoria de Planeja-

mento (A.P.) compete:
1 - Ela,borar as diretrizes gerals
das atividades, internas e· externas,
do Ej.R.E.;
II - Ell'1oorar o plano anual da
programação das emtssôras do S.R.E:;
IH - Sugerir ao Diretor as providências necessárias para a boa
execução das atividades do S,R.E.: e
IV - Emitir parecer aôbre 03 assuntos que lhe forem: apresentados
pelo Diretor.
Da secõo Cultural

Art. 8' A Seção Cultural (S.C.)

compete:
I '- Planejar, produzir e redigir
programas, destinados
transmissão
de conhecimentos gerais ou específicos, nos campos das artes, da li ter d.tura, da ciência. e da educação,
executando o plano geral de programação aprovado pelo Diretor.
.à

II - Realizar pesquisas, coligir dados e Informações, para a confecção

de programas;
IH - promover a criação e a adaptação de obras literárias, para di-

!ExEcuTIvo
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gravados pela seção Cultural que devam ser arquivados; e
VIU - Fornecer, à Seção de Relações Públicas, ínformaoões sôbre as
atividades da Seção Cultural,
Art. 9Q A S.C. compreende:
Setor de Produção e Redação
(S.C.-l) ;

Setor de Rádio-Jornalismo

(8.0.-2) ;

.

Setor de Rádio-Teatro <S.C.-3.; e
Setor de Educação (S.C.-4).
~ iv Ao S. C . -d incumbe:
I Planejar, produzir e redignprogramas, destinados à transmissão
de conhecimentos geram ou cenecíncoe, nos campos das artes, d.ã Iíte.,
e-atura 'e da ciência de caráter educativo e cultural; .
Ir - Redigir textos de chamada,
comentários e notas, relativos aos
programas e às atividades do S.R.E.;
TIl - organizar e manter atualizado o fichário de programas, produ-

tores, redatores

~

colaboradores da

progre.mação:
IV Coordenar, no seu âmbito

de' ação. 'as 'atividades de produtores
e redatores;
V - Ocgantzac, previamente, o roteiro semanal e c..iár~o de programação I~ das gravações:
VI - Examinar tôdaa matéria
desfinada à irradiação ou d'vu'gaçâo,
encaminhando-a ao Chefe da Seção
Cultural; e
v:çr - Atender à correspondência
dos. diversos setores da Seção Cultural.
§ 2 9 Ao S.C. ,- 2 incumbe:
I - Planejar, produzir e redigir
programas motacíosos e ínformatavos;
II -

Coordenar as

atividades de

vulgação radiofônica;
IV - Examinar tôda a

produtores redatores e repórteres de
rádío-jornaltsmo;
!Ir _ Promover a realização de
reportager.s e entrev'stas de Interêsso
público para irradiação;

das com os trabalhos de gra'fação;
VI - Entregar, à Seção de Con-

roteiro das gravações: e
V - Examinar tôda ta matéria destinada à 'irradiação.
§ 3"" Ao S.C. - 3 incumbe:
I Planejar, produzir e redígrr
programas de rádio-teatro;

matéria
realizada pela Seção, destinada a
irradiação;
V Artácular, COm a Seção de
Gravação, as providências relacionatrôle da Programação, com a devida
antecedência, o material destlnadc à
transmissão;
VII
Informar, à Seção de
Documentação, cuaís os programas

IV

Organizar, prêviamentc,

CJ
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Promover a criação e a adap-

TI -

tação de obras üterârías, para divúlgaçâc radiofônica;
III - Coordenar as .a>tivldades de

produtores, 'redatores, diretores, narradores, ensaiedores, contra-regras,
honoplastas e do elenco do rádioteatro;
IV -

Organizar prêvíamente, ti ro-

teiro de programação e das gravat:ões;

V

-

Examinar tôda a matéria

destinada à írradíaçâo, encamínhando-a ao Chefe da Seção Cultural; c

VI - Organizar e manter -atU3.Iízadc o fichário de programas e de
colaboradores da programação de rádio- teatro.
§

4 Q Ao S.C... 4 incumbe:

I - Planejar, produzir- e promover a realização de cursos, nos diferentes níveis, 12m articulação com
os órgãos de ensino do MilllSwri'O da
Educação e Cultura;
l i - Planejax. produzir e promover a realização de cursos de aperfeiçoamento pedagógico, técnico; cíen·t.ífico, literário e didático, de acôrdo com as exigências de expansão
dos meios educacíonais do pais;
III Promover e, gravação, em
disco ou fita magnética, de cursos
para divulgação no país e no estrangeiro;
IV ",-. Coordenar as atrvídades do
pessoal lotado no 8.0.-4;
V ~ Organizar; prêvíamente, o roteiro de programação e das gravações;
VI - Examinar tôda a matéria
designada à irradiação, encamimhando-a ao Chefe da Seção Oulture.l:
VII - Organizar e- manter anuaIizaôo o fichário de programas e de
colaboradores da programação do ...
S.0.-4.

TI - Promover, coordenar e organizae 'a realização das atividades musícaís, :internas ou externas, do
S.R.E.;
LII -Promover a crcaçâo de obras
musicais para divulgação;
IV - Examinar tôda a matéria
readtzada pela Seção, destinada $. i/:radi-ação;
V Articula"!', com a S~ão de
Gravação, as provídênciae relacionadas' COIll; 05 trabalhos de gravação..
VI - Entregar, à Seção de OOnta-õle da Programação com a devida
antecedência o material destinado à
transmissão;'
WI - Informar, à Seção de Dooumentação,quals_ os programas: gravados pela Seção Musical. que devam
ser arquivados;
VIII - Fornecer, à Seção de Relações Públicas, informações. sôbre 3.--<>
atrvrdadcs da Seção MUSiCal;
IX - Organ-zar e 'manter atua,
lizado o ncnano nominal dos músicos partacipantes de SUElI;:,! ativídad~s;

X - Propor ao Diretor o recrutamento de músicos para a prestação de serviços eventuais;
XI Propor ao Diretor a aqujsíção de instrumentos, músicas partlturas, matercaâs de orquestra e catálogos;
XII· - Orientar a edição di;) 001'8,3
enusíoaís e de gravações, promovidas
ou patrocinadas pelo S.Ro.E.; e
XIII -

Providenciar- em arcícula-

çãocom a Seção Adm'nÍG,ul':atIva, o
transporte do pessoal e domatel'ifll
para as .atívidadea externas da Seção Musical.
Art. 11. A S.M. comoreence:
Setor de Produção e Redação
(S.M.-I) ;

Setor

d;e Músicá

Sínfôntca

(S.M._2) ;

Setor de Mústca de Câmara
Da Seçao Musical:

Art. 10. A Seção Musical (S. M. )
compete:
I - pltanejar, produzàr e redigir
programas, destinados à transmissão
de conhecimentos ger'a13 ou especíricos, no campo da música, executando o plano' geral de programação
aprovado pelo Diretor;

(S.M.-3) ;
Setor de Música Vocal (8. M. -4) ;

aetor. de Folclore e Música, Popu-

la!

(S.M.-5);

Setor de Arquivo de MÚ3'ica ....
(S.M.-$); e
S'3tor de Lute['ia e- Conservação. d~
Instrumentos - (S.M.-i]).
§ 19'. Ao S.M.-l incumbe:
I - Planejar, produzir e redigir
programas, -destínado, à transmissão
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de conhecimentos gerais ou aspecíricos, no campo de mústca, de caráter educativo e cultural;
TI RedIgir textos de chamada.
comentários e notas, rela ~lVOS a03
programas radiofônicos e às H,ti,y-:dades dos conjuntos musicar; do
s.R.E.;
TIr - Organizar e manter atua.
lizado o fíchárío de- programas produtores, redatores e colaboradores da.
programação radíofônica.;
IV - Coordenar, no seu âmbito de

ação, as atívrdades õe ouodutores e
redatores da Secã o Musical: e
V _ Organizar, prêvieenente o 1'0teiro semanal e diário de programa.çâo 'c das gravações;
VI - Examinar tôda a matéria
destinada à irradiação ou divulg,'l,ção, 'encaminhando-a ao Chefe .da
Seção Musícad: !e:
Vil - Atender à concorrência dos
diversos setores da seção Músícal .
§ 2° Ao 8.M.-2, ao S.M.-3, ao
S.M.-4 e ao S.·M.":5 incumbe, dentro das respeottves áreas de a:trlbui'~
ções:
I Dar cumprimento à programação estabelecida pela Seção Muslcal;
]I Coordenar as at'vídades dos
componentes ,do respectivo setor;
!<LI - Indicar, ao Chefe da Seção Musical, músicos extras, para determínadaa funções, v:':ogramadaI5, que
os exigirem; e
IV Providenciar para que sejam observados os regulamentos dos
conjuntos musicais do S.R.E. e normas em vigor.
:§ 31' Ao S.M.-S incumbe:
I - Registrar, classificar, catalogar
e conservar todo o material sob sua
guarda;
II - Organizar e manter atualizado o fichário de editores musicais,
nacionais' e estrangeiros:
III ~ Providenciar, com a devida
anteeedêncía, as partes e .partituras
destinadas a ensaios ou apresentações, nos Iocaís.: datas e horários determinados pela chefia do S; M. ;
IV - Providenciar, ao término de
cada ensaio ou apresentação, o recolhimento das partes e partâturas
em causa. cu a SUa devolução nos
prazos próprios, na hipótese de empréstimo ou aluguel; e

v _ Comunicar, com a devida antecedência, à chefia da Seção Musical, quais as partes e partituras' que
devam ser alugadas, copiadas ou reproduzidas, com a indicação das despesas correspondentes.
I§ ,49 Ao S.M.-7 incumbe:
I _ Coordenar e fiscalizar os serviços de zeladoria e conservação dos
instrumentos utilizados uelos conjuntos musicais .do S.R.E.~;
II - Realizar consertos, ajustes ou
restaurações nos instrumentos de
propriedade do S.R.E. ou que, não
o sendo, hajam sofrido danos durante
a realização de ensaios. ou apresentações promovidas pelo S.M.;
TIl - Propor à chefia. da Seção
Musical a realização de cursos visando à formação de luterístas, bem
como de palestras, exposições e programas destinados ao estudo e à dívulgaçâo da arte de Iuteria; e
IV - Sugerir à chefia da Seção
Musical a realização, de concursos
de Juteria, no país, e opinar, quando
oportuno, - sôbre a representação do
Brasil em certames idênticos no estrangeiro.
Da Seção de Gravaçlto

Art.

12.

A

Seção

de

Gravação

(S.G.), compete:

r - Realizar todo O serviço de
gravação e de transcrição em disco
ou fita magnética; quando se tratar
de matéria musical, a gravação será
feita sob a supervisão de um
músico;
II - Organizar e manter atualizado o fichário das gravações e transcrições realizadas;
lU - Preencher, com clareza, os
formulários de. gravação;
IV - Providenciar, com a devida
antecedência, o material destinado
à realização de gravações ou transcrições;
V - Providenciar, em articulação
coma Zeladoria, o transporte do
pessoal e do material, para as gravações externas;
v:r ~ Providenciar o preparo prévio .dos estúdios, orientando a colocação de microfones, instrumentos,
locutores, narradores e artistas, para
que seja obtida a melhor qualidade
possível nas gravações;
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VII organizar em articulação
com as demais Seções, os horários
das gravações;
VDI - Coordenar as medidas necessárias à montagem das gravações;
IX Diligenciar no sentido da
entrega ás respectivas Seções, com.
a devida antecedência, do material
destinado à programação; e
X - Coordenar as atividades dos
técnicos de gravação, organizando e
fazendo cumprir as tabelas de horários de serviço.
Da Secão de Contrôle
da "Programação

Art. 13. A Seção de Contrôle da
Programação (S.C.P.), compete:
I - Organizar, previamente, o T·:)teíro da programação diária com
o material fornecido pelas Seções
Cultural e Musical;
TI - Organizar o material da programação a ser transmitida, examinando tôda a matéria destinada à
irradiação;
TIl Diligenciar no sentido da
entrega, pelas respectivas Seções,
com a devida antecedência, do material destinado à programação;
IV - Fornecer o roteiro da programação diária às demais Seções do
S.R.E.;
V Fiscalizar, coordenar e .controlar a execução da programação;
VI _ Comunicar, às respectivas
Seções,as modificações havidas no
decorrer da transmissão da programação diária;
VII - Coordenar as atividades de
locutores e de contra-regras de estúdio;
VIII Providenciar o preparo
prévio dos estúdios, para a realização de programas e ensaios;
~X Zelar pela observância dos
horários. dos programas a serem Irradíados ;
X - Coordenar as medidas ncces-

sárlaa

à sonomontagem dos Programas;
XI ....:- Zelar pela conservação e
guarda do material dos estúdios e de
contra-regra; e
XII - Encaminhar, à Seção de
Documentação, depois de devidamente
ordenados, os textos, os discos e as
fitas magnéticas dos programas irradiados no dia anterior.

Da Seçtio de Transmksão

Art. 14.

A Seção de Transmissão

(S. T.) compete:
I coordenar, orientar e fiscalizar a execução, dos serviços de
contrôle e operação dos transmissores
do S.R ..E.;
II _ Prestar assistência técnica a
tôdas as Seções do S.R.E.;
III -Propor ao Diretor a aquisição do material necessário à manutenção dos transmissores e dos
demais servígos a cargo da Seção de

-rransmíssão:

._

providenciar, em artícuíação
com 'a Seção de Orçamento e .Contabilidade, a instalação de linhas
telefônicas, com ou sem aparelhos,
para as transmissões externas;
V _ Providenciar, em articulação
com a Zeladoria, O transporte do pessoal e do material para as transrmssôes .externas; e
VIl Coordenar as atividades do
pessoal lotado na Seção de 'I'ransmissão, organizando e fazendo. c~
prír as' tabelas de horários de serviço.
Art. 15. A S.T. 'compreende:
IV _

Setor de Operação de 'I'ransmíssores·(S.T.-l);
Setor de Operação de Estúdios
(S.T.-2) ;

Setor

dei Transmissões

(S.T.-3); e

setor

de

Manutenção

Externas
e

Oficina

(S.T.-4J.
'$ 19 Ao S.T.-1 incumbe manter

em perfeito estado de funcionamento
as emissoras do S.R.E. e colocar

"no ar" Os respectivos transmissores,
ncs horários previamente determinados pela Chefia dar Seção de
Transmissão.
:§ 2 Q
ao S.T.-2 incumbe:
I Executar a transmissão dos
programas encaminhados pela Seção
de Contrôle da programação;
II Solucionar os problemas de
natureza técnica verificados durante
as transmissões;
III Orientar a colocação de
microfones instrumentos, locutores,
narradores' e artistas; nos estúdios;
para que seja obtida a me!?o! qualidade possivel nas transmíssoes ou
gravações de programas ao VIVO;
IV _ Adender às instru-ções da
Seção de Contrôle da Programação
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e dos dirigentes de programas e de
rádio-teatro, de contra-regras e de
encarregados de sonomontagens: e
V ~ Zelar pela conservação e
guarda do material técnico dos eS
R

túdíos ,
§ 3° Ao S.T.-3 incumbe:

I ~ Coordenar e realizar todos os
serviços externos de transmissões e
de áudio;
II - Executar a montagem e a
desmontagem dos aparelhe, e utensílios técnícos utilizados nesses serviço-s;
IH - Solicitar à chefia da Seção
de Transmissão o material necessário
à execução de suas atividades; e
IV - 'Organizar a escala d~ rádiotécnícos para os diversos serviços
programados.
§ 49 Ao S.T.-4 incumbe:
I Zelar pela conservação de
tôda a aparelhagem de rádio e de
áudio em uso na Seção de Transmissão;
II - Realizar os reparos necessáe-ícs ao perfeito funcionamento das
instalações de eletrônica nos contrôles e nos estúdios:
IH ~ Manter em perfeito estado
de funcionamento todo o material
técnico dos transmissores do S.R.E.;
IV ~ Dar assistência técnica MS
serviços vdos demais órgãos compc..
nentes do S.R.E.;
V - I\lJ< ntar tôda a aparelhagem
técnica pertencente ao S.R.E.; e
VI ~ Organizar e manter atualizado o cadastro da aparelhagem
técnica do S.R.E.
Da Seção de Documentação

Art. 1-6. A secao de Documentação (8. D.) ecmpete :
I ' - Orientar e coordenar os servicos de documentação, propondo ao
Diretor a aquisição do materíal neoessárto ao seu funcionamento.
Ir ~ Pc rnecer o material que fôr
requisitado pelas demaís Seções,
(para a realização doe seus trabalhos;
UI - Organizar o "Arquivo de
Informações", que ccnstará de anotações .sôbre personalidades, instituições e fatos importantes, do passado
ou da época, que possam ter ínte-,
rêsse para a prepa-ração de programas radíofônícos:
IV ~ Organizar o "Arquivo da
Voz", que constará de gravações da
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expressão vocal de personalidades
ilustres, nacionais ou estrangeiras;
V ~ Manter atualizado o arquivo
dos programas elabcradoe para o
S.R.E.. com anotação das datas das
respectivas transmíssêes:
VI - Organizar as estatísticas das
.atívidades do S.R.E.,
VII ~ Organizar e manter atualizado o fichário de entidades e órgãos
congêneres, com Os quais deva o
.s.. R. E. manter correspondência e
íntercâmbío cu permuta de programás, gravações e publicações; e
VIII _. Coligir, ordenar e coneervar textos e material de ínterêsse
histórico e cultural.
Art. 17. A S.D. compreende:
Discoteca (s.n.";1);
Biblioteca (S.D.-2);
Fitateca (S.D.-3);
Museu (S.D.-4).
À S.D.-l incumbe:
Selecionar discos de ínterêsse
para o S.iR.E. e propor sua aquísicão à chefia da Seção de Documen-

§ I"

I

-

tacão:

II Registrar: classificar, catalogar e conservar os discos sob sua
guarda;
III ~ Cclabcrar na realízacão de
pesquisa de peças musi-cais destinadas à programação; e
IV ~ Preparar, com a devida antecedência, os discos requisitados pelas Seções a serem utilizadas em programas e sonomcntagens ,
§ 2" A S.D.-2 incumbe:
I - Selecionar publicações (livros,
revistas, mapas, etc.) , de ínterêsse
para o S. R. E. e 'propor sua aquisição à chefia da Seção de Documentação; .
II ~ Registrar, classificar, catalogar e conservar as publicações sob
sua guarda;
IH - Colaborar na realtsação de
estudos e pesquisas destinados à elaboracão de programas; e
IV ~ Manter intercâmbio com bibliotecas e organizações afins, sob a
supervisão ela chefia da Seção de
Documentação.
§ 39 À S.D.-S incumbe:'
I ~ Registrar, classificar, catalogau-, guardar e conservar fitas magnéticas gravadas; e
II _ Preparar, com a devida an.tecedêncía, as fitas requisitadas pe-
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Ias Seções e a serem utilizadas em
programas e sonomontagens ,
§ 4Q A S.D.-4 incumbe:

I - pesquisar e selecionar o material relativo a história da radiodifusã J educativa e propor Sua aquísícão à chefia da Seção de DOcumentação;
II - Registrar, classificar, catalogar e conservar o material hístó-

rico sob sua guarda:
IH -

Manter

intercâmbio

entidades congêneres, sob

com

a super-

visão da chefia da Seção de Documentação; e
IV - OJla;fJorar na. realização

de

estudos e pesquisas destinados a elaboração de programas.
Da Seção de Relações Públicas

Art. 18. A Seção de Relações P'Úblícas (S.·R.P.) compete:

I - Planejar, coordenar e orientar
todo o serviço de promoção, divulgaçâ<\ publicação e informação das
atividades do S. R. E.;
II - Dar ampla 'cobertura às realizações d:} S. R. E.;
III - Coordenar e relatar Os concursos promovidos pelo -S. R. E.;
IV Organizar e manter atualizado o fichário de instituições congêneres e de organizações que possame,")Ia:boraT para '3- maior divulgaçâo das atividades do S.R.'E.;
V - Promover o in tercâmbio de
programas com outras emissoras do
pais e do estrangeiro.
VI - Promover,
em articulação
com as Seções Cultural e .Musical,
gravação, em disco cu fita magnética de obras musicais, literárias e
ci~ntíficas, de autores e intérpretes
brasileiros, para dístríbuíção no país
e no estrangeiro;
vn __ Promover 'a realização de
pesquisas de audiência, tendêncías,
preferências e hábitos dos rádio-ouvintes; e
VilI - Coordenar 08 serviços de
documentação totogrãrtca das principais atividades do S.R.E.;
Arb, ie. À S.R.F. compreende:
Setor de Divulgação e Publicação
(S.R.F . -r i: e
Setor de Intercâmbio (S.,R;iP.-2).

§ 1Q Ao S.R.P.-1 incumbe:
I - Elaborar os textos de chamadas relativos à programação e notas
de divulgação em geral;
II - Redigir notas e comentários
para a imprensa, sôbre as atividades
do S.R.E.;
m _ Organizar e manter atualizado o fichário de programas, produto-res e redatores do S.R.E.;
IV ...:.... Organizar e manter atualizado o fichário de emísscras, jornais,
revistas e organizações culturais do
país e do estrangeiro, de mterêsse
para o S.R.E. ;'e
V - Promover a elaboração de catálogos.õ boletins, revistas, folhetos,
painéis, cartazes, quadros, símbolos,
flâmulas, eto., focalizando as realizações e atividades do S.R.E.
§ 29 Ao S.R.P.-2 incumbe:
I ;.. . . . Promover o intercâmbio de
programas com, outras emissores do
país e do estrangeiro;
II Coordena'!" as atividades de
intercâmbio de programas junto às
representações diplomáticas acreditadas no país; e
III Promover, em artícujação
com as Seções Cultural e Musical, a.
gravação, em disco ou fita magnética,
de obras musicais, literárias 'e científicas, de autores e intérpretes braailetros, para distribuição no pais e no
estrangeiro.

Da Seção de Administração

Art. 20. A Seção de Admínístraçâo

compete prestar os serviços
de administração geral que se fizerem necessários à execução dos trabalhos do 8. R. E., em harmonia com
os órgãos do Departamento de Administração do Mlnistérío da Educação e Cultura, cujas normas e métodos det-erá observar.
Art. 2L A S. A. compreende:
Setor de Pessoal (8. A. -1);
.Setor de Expediente (8. A. 2);
Setor de Material (8. A. - 3); e
Zeladoria (8. A. - 4) .
'-§ 1Q A S.A.-1 íncumbe: :
I - Organizar e manter atualizado
o assentamento individual dos servidores do S.fi.E.;
TI _ Instruir os papéis relativos a
dtreítos, vantagens, deveres e respon(8. A.)
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aabilidades dos servidores do S. R.
E.; e
IH Cuidar da freqüência dos
servidores do S.R.E. é adotar, dentro dos limites de sua competência,
tôdas as providências relacionadas
com o pagamento dos mesmos servidores ,
§ 29 Ao S.A. - 2 incumbe:
I . . .:. . , Realizar todos os serviços de
protocolo, arquivo, fichário, mecanografia e documentação administrativa
do S.R.E., e
TI Fornecer certidões de documentos do S.R.E. mediante autorização do Diretor.
§ 39 Ao S.A. - 3 incumbe:
I Processar as requisições de
material:
TI Receber, conferir, examinar
escrrtunar, guardar e distribuir material;
m - Organizar mapa do· movimenta mensal do material em uso
no S. R. E.;
IV - Fazer, anualmente, o onventárto dos bens móveis do S. R. E.,
bem como o balanço do material;
V - Propor, de acôrdo com a Iegislaçãó, a aquisição, a permuta, a
cessão ou a alienação de material; e
VI -. Opinar sóbre questões relacionadas com material.
§ 4 9 Ao S.A. - 4 incumbe:
I - Zelar pelo asseio e pela conservação das dependências ocupadas
pelo S. R. E., propondo .as medidas
necessárias ao perfeito funcionamento de suas instalações elétricas e hídráulícas:
II - Promover e· fiscalizar os tra-

balhos de vigilância, diurna e ncturna, das dependências ocupadas pelo
S.R.E.;
IH - Providenciar a cabertura e o

fechamento da sede do S.R.E. de
acôrdo com os honorários estabejecldcs pela Seção de Administração;
IV - Providencial' o hasteamento
da bandeira nacional de acôrdo com
as normas vigentes;
V - Faze'r observar as tabelas de
horários· de porteiro, serventes, caroínteíroa, eletricistas e demais artífices;
VI ..,- Providenciar no sentido da
conservação edo consêrto de todo[) o
material em uso no S.R.E.; e
VII. Cuidar do transporte de
pessoal e material do 8;R.E. de
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acôrdc .com instruções da chefia da
Seção de Administração.
Dà Seção de Orçamento e
Contabilidade

Art. 22. A Seçã-o de Orçamento e
Contabilidade (O.C.) compete:
I - Organizar, em .arbículacão com
as demais Seções, a proposta orçamentária do S.R.E.;
II - Manter escrituração dos créditos orçarnentártos e adícíonaís fixadas ao S. R. E., bem como de suas
aplícaçôea;
IH - Manter. escrfturacão dos re..:.
CUl'SOS de serviços ou campanhas cuja
administração seja atribuída ao S.
TV - Orientar, quanto a exigências
formais, e controlar a movimentação
dos recursos de que trata o item precedente: e
V _ Assessorar o Diretor do S
R. E., e111 matéria financeira-orçamentária-contábil.

Das Atribuições do Pessoal

Art. 23. Ao Diretor do S. R. E.
compete:
I Orientar, .dirigir e coordenar
os trabalhos do S.R.E.;
II - Baixar normas gerais de trabalho para todo o Serviço;
IH Despachar com o Ministro
de Estado;
IV - Baixar portarias, Instruções
e. ordens de- serviço:
V Representar o S.R.E.., nas
suas relações com outros órgãos;
VI - Orientar, etravés cde contatos individuais, de programas e de
outros meios, a radlodüusão brasileira, como instrumento auxiliar de
educação e culõura:
VH Assinar la, correspondência.
do S.R.E.;
VIII - Apresentar ao Ministro de

Estado o relatório circunstanciado
dos trabalhos realízados rnélo S.R.E,
mo ano anterior;
IX Submeter à aprovação do
Ministro de Estado, no fim de cada
ano, o plano de trabalho do S.R.E.
pera o ano seguinte;
X _ Aprovar e encaminhar aos órgãos competentes a proposta orçamentária do S.R.E.;
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XI _ Propor ao Ministro de Estado a designação de seu substituto
eventual;
XII - Designar e dispensar o 00ordenador Executivo, o seu Secretário, Os Chefes de Seção e os Encarregados de Setores e demais órgãos
componentes das respectivas Seções;
XIII Convocar as reuníôés da
Assessoria de Planejamento e presidir-lhes as. trabalhos;
XIV - Distribuir e movimentar o
pessoal do S.R.E.;
XV - Expedir boletins de merecimento e conceder férias aos servídcres que lhe forem ímediatíamente subordinados;
XVI _ Aprova'r a escala de férias
do pessoal do S. R. E., alterando-a
quando assim o exigirem as conveniências de serviço;
XVII - Autorizara antecipação e
a prorrogação do período normal de
trabalho;
XVIII - Elogiar· os servidores em
exercício no S.R.E. e aplicar-lhes
penas disciplinares, inclusive a de
suspensâcvaté 30 (trinta) dias, propondo ao Ministro de Estiado a aplicação das que excederem de sua alçada;
XIX - Determinar a instauração
de processo administrativo;
XX _ Determinar ou autorizar fi
execução de serviço externo ou .rora
da sede;
XXI - Aprovar minutas e têrmos
de contrato ou ajuste para prestação de serviços, bem como fixar a
retribuição a ser paga a colaboradores eventuais;
XXII Autorizar ou propor a
aquisição de material;
XXIV - Autorizar a expedição de
certidões de documentos do S.R.E.
Art. 24. Ao Ooordenadcr Executivo compete:
I coordenar e fiscalizar a execução das atividades radiofônicas do

s. R. n.:

l i - Organizar, em artdculaçâc
as seções, os relatórios anuais
das ativi'dades do S.R.E,; €
In _ Auxiliar o Diretor no exame dos assuntos que forem, subm-etidos à sua declsão ,
Art. 25. Aos Chefes de seção compete:
a: - Dirigir-, coordenar e fiscalizar
os trabalhos das respectivas Seções;
n - Despachar com o Diretor;
COm

UI - Baixar instruções e ordens
de serviço;
]V Dístribuír os trabalhos aos
servidores que lhe forem subcrdínados;
V Opinar em todos os assuntos
relacionados COm as atividades das
rsspectíves seções;
VI - Propai' ao Dh-ator a designação ode seus substitutos eventuals;
VLI - Propor ao Diretor a designação e a dispensa dos Encarregados
de setores e demais órgãos componentes das respectivas seções;
VImI - Expedir os boletins de merecímento aos servidores que lhes forem subordinados;
IX -- Organizar, na princípio do
ano, a escala de férias de seus subordinados, submetendo-a à aprovaçâc ao Diretor;
X - Elogiar os servídores que lhes
forem 'Subordina-dos e aplicar-lhes
peínas -diIMipN:nJa:n'ets, ínelnstve a. de
suspensão até 15 (quinze) dias, propondo ao Diretor as que excederem
e sua alçada;
XX - zelar pela ordem, pela díscíphna e pelo asseio d-os recintos de
trabalho das respectivas Seções;
XJjI visar 13.5 req uístções de material designado aos serviços das res~
pectdvas seções;
XIII -----.. Apresentar 00 Diretor, ,3'8ímesbradrrrenne, l"€I1:.ató~~·io circunstancía'do dos trabalhos realizados pelas
respecttves seções;
XIV - Apresentar ao Diretor, anuajmente os planos de trabalhos das
respectívas seções;
XIV - participar das reuniões da
Assessori-a de Planejamento.
XVI - submeter à aprovação do
Diretor e fazer 'cumprir as escalas de
serviço das respectivas Seções; e
XVJ:r- - Propor ao Diretor as medidas necessárias à boa execucâo dos
trabalhos a cargo das respectivas Seções.
Art. ss. Aos Encarregados de setores e demais órgãos componentes
·&a.s seções compete:
[ - Dirigir e - fiscalizar os trabalhos dos respectivos ,setol't"-s O'U. órgãos;
rI Distribuir OS trabalhos aOS
servidores que lhes forem subordmados;

III _ Opíncr em todos IY' assuntos
relacionados com as arívídades dos
respectévos Setôres ou órgãos:
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IV - Proparao Chefe da Secâo a
designação de seus substitutos ~evén

CAPÍTULO

Disposições .Gerais

tUa1S·

V '- Organizara escala de férias
dos servidores que lhes ro-em subordinados, encammhando-a J:JS chc1'BS
das respectivas Seções, para Os fins
convenientes;
VI - Levar ao conhecimento dOI
chefes imediatos todos 03 casos de
índísclplína;
Vil -

zelar pela ordem, pela dis-

ciplina e pelo asseio dos recintos de
trabalho dos respectivos Setores cu
órgãos;
vm - Vis9.r as requfstçôes de material; e
IX - PrOpor eos Chefes das respectivas Seções as medidas necessárias à. boa execução dos trabalhos

Art. 27. Ao Secretário do Direto!'
compete;
I -- Atender as pessoas que pro-

curarem o Diretor, levando ao seu
conhecimento os assuntos a tratar;
II - Redigir a correspondência pesmal do. Diretor;
,ITr - runcacnmha- às diversas Se··
ÇÕ~5 a correspondência recebida pelo
s.R.E.;
IV Apresentar, para despacho
do Diretor, o expediente de rotina: e
V Executar as atribuições que

lhe forem cometidos pelo Diretor.
Art. 28. Aos servidores em -exercicio no S.R.E., sem atribuições es!P€lcf.ficadas neste Regimento; corrapete executar os trabalhos que lhes
forem determinados pelos chefes imediatos.
CAPíTULO V

Das Substituições

Art. 29 . Serão substituídos, automaticamente, em seus impedimentos
eventuais até ta-ínta (30) dias:
I - O Diretor, pelo Coordenador
1IDxecutivo ou Chefe de Seção de SUB,
indicação, designado peio Ministro de
Estado;
II - O coordenadot' Execui;J.vo, os
oneres de Seção e o rsacretárto. por
servidores designados pelo Diretor; e
Til - Os Encarregados de setores
e demais órgãos. por servidores designados pelos oneres das respectívas Seções.

V1

Art. 30. As Irradtaçõe., das cmíssoras do S.R:E. terão o horár!o e c
duração que forem determinados pelo
Diretor.
Art. 31 - N-enhum servidor poderá. fazer publicações Ou conferências, Ou da.r entrevistas sôbre assuntos que se relacionem com a organização eas atividades do S.R.E. sem
prévia vautorízação escl'itado OíretOl'.

Art. 32. Nenhum servidor Ou conjunto musical poderá fazer apresenteções públicas (consertos e recitais)
nem tomar parte em programas radíofónícos ou de televisão, em nome
do S.E.E. Ou da Rádio Ministério
da Educação € Cultura, sem prévia
autorização escrita do Diretor.
Art. 33. As Seções deverão organizar e manter atualizada coleção
de leis, decretos, portarias, instruções
e ordens de serviço que digam respeito às respectivas ativtdades ,
.Art. 34. O .s.R.E., poderá celebrar convênios com outras emíssores
do país, para intercâmbio ou retransmissão de programas antístdcns,
lêteráa-íos, cientif.ícos

e pedagógicos.

de caráter e'ducatívo e cultural.
ArL 35. As funções de Coordenador Executlvo, de Chefes de Seção,
d·e E'nca:rr~gados de S·':.'t,0t'f:.) e demais
Órg8.0S componentes dcs mesmas Seções (Discoteca, Biblioteca, Fttateca,
Museu e zeladoria) e de Secretário
ao Diretor tio S.R.E., .serão gratifícadas ,
§ 19 No provimento da função de
Chefe da Seção Musical será observado O disposto nos arts. 30. alínea

d, e 33. § 1°, da Lei ne 3.B57, de 22
de dezembro de 1960.
§ 2º Até que sejam criadas as fun-

ções gratificadas previstas neste artigo, as atribuições que lhe são COra'espondentes serão exercidas por
mncionárlos designados na forma do
Regimento e aos quais será atribuída, pelo Ministro de Estado, gratificação especial à título de representação.
Art. 36. Os casos omissos, que envolvam cmatéría de natureza regimental, serão resolvidos pelo r..1ãnis-

t-o

,de ~tado.
B1"3'sília, 7 de fevereiro de 1064. -Julio sam1Jaquy.
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DECRETO N9 53. 557 -

DE

7

DE

FEVEREIRO DE 1964

Dispõe sobre c gratificacão natalina

aos servidores das autarquias sob

a jurisdição do Ministério da llia~

ção e Obras Públicas.

Art. 29 tt:,ste decrete entrará em
vigor na data. de sua publicação. revogadas as dtsposioõa, em contrário,
Brasília, 13 de fevereiro de 1964;
143\' da mdependêncía e 76,° da República,
JOÃo

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçâo de-

creta:
Art. 19 As autarquias sob a .111":':',S-

GOULAR'l;

ceuxüão Lima Filho
DECRETO N9 53.559 FEVEREIRO DE

DE

18

DE

1964

díçâo do Ministério .c.;t Viação e Obras

Públicas concederão aos seus servi-

dores não regidos pela Oonsolidccáo
das Leis do Trabalho, relativamente
ao exercício de 1963, uma grctíflcaçâo
natalina correspondente a um mês dos

respectivos vencimentos, correndo a
despesa por conta dos seus recursos.
parágrafo único. A grathíicação de

que trata êste artigo compreenderá os
vencimentos básicos, acrescidos das
vantagens decorrentes de adicionais
ou acréscimos ror tempo de servíço e
nível uníversltárío, e do exercício de
cargo em comissão e função gratificada.
Art. 2(1 Revogam-se as disposições
em contráríc.
Brasilta
em 7 de fevereiro de

19,34; 143° da Independência e 769 da
República.
JoÃo GOULART

Expedito Iâachaâo :

D1. ...~ETO N° 53,558 -

DE

13

DE

FEVEREIRO DE 1964

Altera denominação de escolas de iniciação aoríccla, agrícolas e açrotécnicas.

o Presidente da República usando
da ata-íbuiçâo que lhe confere o artigo 87, 'item I la Constituição ~ tendo em vista o que dispõe a Lei de
Diretrizes de Base da Educaçàc -Lei .4.024, de 1961, decreta:
Art. 19 As Escolas de Iniciação
Agrícola. Escolas Agrícolas e Agrotécnícas da rêde federal. em regime de
acôrdo entre o Mm'atérfc da Agl'l_
cultura, Dsta.dos e Municípios, pas-

sam a denominar-se as duas primeiras Ginásios Agrícolas e as últimas
Oolégíos Agrícolas.

Inclui funções gratificadas no Mini&.tério da Educação e Cultura e dá
outras -orooidéncias,

o Presidente da República, usando
da r.tl'ibll'çãe que lhe confere o artigo 87, item I, da. Constdtuícãc, decreta:
Art. F'. Ficam incluídas, no Qua.dro de Pessoal - Parte Permanente
do Ministério da Educação e cultura
2.S funções gratificadas abaixo díscrtminadas, com os respectivos símbolos
que integrarão a lotação d-o Serviço
Nacional de Bibliotecas: 1 (uma) de
Secretário do Serviço, símbolo 3-li';
1 (uma) de Chefe da Secâc de Pesquisas e Informações, simootr, 2-F; 1
(uma) de Chefe da Secâo de Permu-

tas e Intercâmbio, símbolo 2-F; 1
(uma) de Chefe da Seção de Composição e Edição,
símbolo 2-F;, t
(uma) de Chefe de Laboratório de
Reprografia, símbolo 2-F; 1 tumaj de
Chefe da 'Seção de Seleção e Aquisição. símbolo 2-F; 1 (uma) de Chefe
da Secâo de Organizaçâc de Coleções
e Cooperação. símbolo 2-F'; l (uma)

de Chefe da Seção de Bôlsas e, Trei-

namento, símbolo 2-F; 1 (uma) de
Chefe da Seção de Cooperaçàc Técnica, símbolo 2-F; 1 (uma) de Chefe
da Seçã-O de Catalogação e Classificação, símbolo 2-F; 1 (uma) de chefe. da Seção de Referência e Empréstimo, símbolo 2-F.

Art. 29. A despesa resultante dêste
Decreto será atendida pelos recursos
orçamentários próprios
Art , 3 D • este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em vcontrárto.
Brasília,
em 18 de fevereiro de
1964; 143Q da Independência e 761? da
República,

JoÃo

GOULART

Júlio Furquim: Sambaquy
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DECRETO N? 53,560 - DE 18
FEVEREIRO ·DE 1964

DE

Altera os Decretos -as. 51.152, de 5
de agõsto ae 19til, alterado pelO
Decreto nO 154, de t7 de novemõro
de 1961, e j2, 446 de 3 de setembro
de 1963 e dá outras providências,

o Presidente da República, usando das atribuíçôes cce lhe confere o
art. 87, inciso L, da Coustttuicáo Fêderal , e
~
Considerando
que 1i::pó.- o a-ueo
16, do Decrete nc 52 Z5{), de 11 de
julho de 19'63, que subordinou à Assessória Técnica da Presidência .da República a, Secretaria Técnica da Comíssào Nacional de planejamento
(COPLAN). criada pelo Decreto I úmero 51.152, de :) de agôsto de 1961 e
átterado pelo C'eereto nc 154, 'Ú0 l'j
de novembro de 1961;
Considerando a necessidade de dar
ccnveníente estrutur-a é Secretaria
Técnica da COPLAN, can-a melhor
cesempenho de suas funções na quahdace de órgão auxiliar executivo da
Coordenação do Planejamento Nacional, decreta:
Art. 1'"1 A Secretaria r'ecnlcv de,
Comissão Nacional C!,.. vra.neja-nento
,COPLAN) dirigida P.O·- um gecretário-Geral, passa a ter a seguinte <',<;'-

trutura:
(l;
b)

Dir-etor-la Administ-atáva..
Diretoria de Estudos e pesqui-

sas.
e) Diretoria ce Protetcs

co,s.

Espt!cífi-

d) Diretoria. para Desenvolvimento da Indústrta Privada.
e) Díretc.na de Polítrca Urbana.
f) Diretoria de Controle de eXBcuçáo,
Parágrafo único. O Secretário-Ge1'.:11 será-substituído em seus impedimentos por' um dos CcorüenadoresGerais Adjuntos dE, Asscssona Técnica da P. csídência da Repubnca .
Art. 29' Fica transferida para a Seerr:Uj,ria I'eoníca da ('UP'C..A N ;,. oíretorta de Oontrôle Físico (O, C. F. ) ,
errada pe«. Regunentc ap'tovado pelo
Decreto u- 52.446, de :~ de setembro
oe 1903, COllJ a cova dcnonunacãc, de
Diretoria de Contrõle d::o Execução,
mencíonacra no art.. I',' <::~S'~2 decreto.
Art. 39 As- azrtbuieôas da Secretaria Técnica da COPLAN e dos órgãos
que a compõem serão dadas em R-e-
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gimento Interne

a se; baixado pelo

:... . ecretárío-Gerat

Art. 49 zete decreto entrará em vígor na data de sua puoucuçào, revog,;!CaS a annea a do art 3° do Decreto nv 154, de 17 de novembro de J..8,~1
e demais disposições em contrário.
Brasília (DF) em 18 úe fevereiro
de 19M; 143'·' da Independência e 76°
era f~eT,:1úbl~ca.
JOÃo GOULARJ::

DECRETO N9 53.561 _
FZVEREIRQ DE

Institui a

Comissão

DE

18 ,DE

1964

Executiva

de

Auxílio às vítimas aae Encnerues
no Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República constderandn que assumiram proporçoeg ue
caiacmaaue publica as inundações que
assolam os Vales oe Jemntmncnna
do Mucuri do São Francisco e d~
RIO Dcce ;
Considerando que devem ser unedia tos Os auxrüos às populações 'li.

tnnactas e a assistência

às regfóes

atmgfdas pelas enchentes;

Oonslderando que o Governo j-cderal, no cumprimento do seu dever,
proporcionou substancial ajuda ~:.:
nanceira à regfào flagelada, decreta:
Art. 19 Fica ínstítutda a Cormssào
Executiva de Auxílio às Vitimas rla.':>
Enchentes, no Estado de Minas Gé11a 1s ,
Art. 29 A Comissão de que trata c
artàgo anterior será preeádtda. peio
Governador do
Estado ele Minas
Gerais e se comporá do Dr, PUma
Lupí Coordenador Regional do Mímstérío da Agricultura, Dr , norerto
Ribeiro de Oliveira Resende, Secretário de Estado da Agricultura de
Minas Gerais, do Dr . Ladíslau Bales,
Secretário de F5tado da Saúde de Minas Gerais do Dr . Lúcio de gouza
Cruz, aecreta-io de Estado das (;0murucações e Obras Públicas de Minas Gerais, do Dr . José Apavee.uo
de Oliveira, gecretário de Estado 0.0
Governo de Minas Gerais, do D~~'-l
ter Nelson Jardim Delegado Federal
da Criança, do Dl':
Délcio. E!ller
Horta sanábio Chete do 6'·' Díetrtto
Rodovíàrto Federal' e do Dr . rdaimo
Mourão, Direto- Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do
Es u, do de Minas Gerais.
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Art. 39 A Comissão Executiva fica
investida de podêres de aprovar e
modificar o Plano de Aplica.çõe,s das
verbas ou créditos destinados pelo

Govêrno Federal a atender à região
ftagetada.

Art. 4:1 Revogam-se as disposições
eu- contrário.
Art. 59 Este Decreto entra rã em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de fevereiro de 1964;
143\. da Independência e 769 da !'tepública.
JOÃo GOULART

Ney Galvão
Oswaldo Lima Filho
($. DECRETO NQ 53. '5-62

DE

19

DE

FEVEREIRO DE 1964

Inclui em Parte Bepecuü, nos Quadros ac P,-s.::ioa:' do consetno »acumo; de «stctísticc e da Bscous
Nacun.cü ccc Ciências EstatíSticas.

do ln··'tituto eraeuesrc de Geografia "! EstatistKa o cessucz abrangidc ~'elas <eis ns. 3.967, de 5 de
cnüum o dt. 1961, e 4.069, ae 1.1 de
junhL de W6::::', e dá outras provzdênmo~.

o

Presidente

da

República,

na

forma do art. 87, item I, da Constítuíçàc Federal, e tendo em vista o

disposto no art. 56 da Lei nv 3.780.
de 12 de julho de 1960. e o que consta
do Processo nv 78-64 da Comissão de
Classíffcacâo de Cargos, decreta:
Art. 1" Ficam incluídos, em Parte
E-special na forma dos Anexos, nos
Quadr-os de Pessoal do Conselho Nacional de Estatística e da Escola
Nacional de Ciências Estatísticas do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística. aprovados pelo Decreto
nc 51.367, de 11 de dezembro de 1961,
os empregos dL pessoa'
abrangido
pelas Leis ns 3 967, de 5 de outubro
de 191j~. e 4 "6~1 de 11 de junho de
1962 ::)':~w come aprovada a Relacáo
Normnal dos respectivos ocupantes.
Art. 29 Os valôres dos níveis de
vencimentos, constantes dos Anexos
a que se refere o artigo anterior, são
os da Tabela de Retribuição (Anexo
In) da Lei nc 3 780, de 12 de julho
de 19-60. até 30 de novembro de 19,60,
reajusta-os, a partir de 1" de dezembro de ':.960, 19 de abril de 1962, e 19

de julho de 1963. respectivamente,
pelas Leis TIS. x.B26, de 23 de novemor-; de 1950, 4,(}69, de 11 de JUlho de ,1.fl62 e 4.242, de 17 de julho
de 1963.
Art. 39 O enquadramento a que Se
refere êsse Decreto não homologa
situação que, em víctude de sindicância, devassa ou inquérito admínts..
~rativo, venha a ser considerada nula,
Hegel ou contrária a normas administratívas em vigor.
Art, 49 As vantagens fínanceíras
dêste Decreto vigoram a partir de ·6
de outubro de 1961, para o Pessoal
amparado pela Lei nc 3.967, de 5 de
outubro de 1961, e a parbr de 15 de
junho de 1962, para o pessoal beneficia.do pela Lei nv 4.Q69, de 11 de
junho de 1962.
parágrafo único. As vantagens a
que se refere êste artigo, somente
serão devidas a partir da data da
publicação do Decreto da respectiva
naturalização, para o brasídeíro naturalizado após a vigência das citadas

Leis.

Art. 59 O órgão de pessoal coroestente apostilará os títulos dos servidores abrangidos por este Decreto, OU
providenciará a expedição dos res..

pectívos títulos, quando fôr o .caso.
Art. 69 As despesas com a execução
dêste Decreto continuarão e. ser
atendidas pelas atuais dotações do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, até _que o nõvo sistema se'
traduza ne discriminação orçamentárra própria.
Art. 79 ltste Decreto entrará em
vigor óúl.- dato de sua p-toücaçào, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 19 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re..
pública.
JOÃO,GOULART

'(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Duuío
Oficial de 26 de fevereiro de 1964.
DECRETO N° 53.563 FEVEREIRO DE

DE 19 DE

19-64

Dá a denominação histórica ao Batalhão Marechal zenóbio da Costa, ao
19 Btl P E.

o Presidente da República tendo em
vista o inciso I do art. 87 da. Cons..
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tituiçâo Federal. e no uso de suas
atribuições legais, decreta:
Art. 19 E' dada a denominação de
"Batalhão- Marechal Zenóbio da Costa" ao F' Batalhão de polícia do
Exército.
Art, 2° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 1"9-54;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

j aír Ribeiro
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3~

Região Militar, com sede em PÕfto Al-egre.
Art. 29 O Ministro de nsraôc d06
<Negócios da Guerra tomará as medidas complementares necessárlax à
efetivação dêste ato.
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereíro de 19'84;
1439 da Independência e 76':> da República.
JoÃo GOULART
Jair Ribeiro

DECRETO N9 53. 5'Ô4 - DE +9 DE
FEVEREIRO DE 1964
Fixa o número de vagas pura a .cota
compulsória, no Exercito, em cada
quadro e pósto.

O Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I. da Constituição Federal
e tendo em vista o disposto no § 19 ,
art. 17, da Lei no 2.370, de 9 de dezembro de 1954, decreta:
Art. 1° Fica fixado para o cálculo
da cota compulsória para o ano de
1963, no Exército, em cada quadro e
pôsto, o limite mínimo estabetectdo
pelo art. 17 da supracitada lei.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor ne data de sua publicacâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 19'84;
1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART
Jair Ribeiro

DECRETO N9 53.565 - DE 19 DE
FEV~~EIRO DE 1964
Cria a Poíictinica Militar de »õtto
Alegre e dâ outras providências

O Presidente . da República usando

das atrtbuíçôes que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal
e, de conformidade com o dtspost.o no
art

19 da Lei nc 2.8B1, de 25 de
agôstc de 1956, decreta:

Art. 1° E' criada a Pohctímca ;\1]lítar de Pôrto Alegre, no terrrtorto tia

DECRETO N9 53.566 -

DE 19 DE

FEVEREIRO DE 1984

Autoriza o Serviço do Património da
União a aceitar a doação do imóvel
localizado em Anápolis - ao aesttnado ao Ministério da Guerra.

o Presidente de. República usando
das atribuições que lhe conterem (.I
item I do art. 87 da Constituição 1<"1;;dera! e tendo em vista os arts 1.16:)
e 1.18{) da Lei nv 3.071, de 1<:1 de fevereiro de 1916 <Código Civil). deereta:
Art. 19 Fica o Serviço do Patrimônio da União autorizado a aceitar fi
doação que raa a Companhia Goiana
de Fiação e Tecelagem de Algodão
S. A. através sua carta datada de
5 de março de 1963, do dommic plt:no do terreno constituído petos rores
TIS. 1 - 2 - 3 - 10 - 11 e 12, todos da quadra nv 73, totaüzando
2.400 mz, do Loteamento "Vila JruaTa" - Setor Norte, em Anápons. Estado de Goiás.
Art. 29 A área em aprêço, derímda no processo protocolado sob o número 16.920-63-Gab MG (CMB-11. a
RM), destina-se ao Minlsterro oa
Guerra.
Art. 3() O presente decreto entrará em vigor na data de sua puclícaçâo, revogadas as drspostçôes em eontrárío.
Brastlia, 19 de fevereiro ae 19-64;
1,43\l da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART
Ne'lJ Galvão
Jair Ribeiro
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DECRETO NQ 53. 5-67
FEVEREIRO DE

~ DE

19

DE

1964

Organização das Fôrças Terrestres e
dos órgãos Territoriazs em 'l'empo
de paz.

DECRET0 :Tl? 53.568 - DE, 20 DE
FEVEREIRO DE 19,64
InstitUi a Meaalha comemorativa tio
primeiro centenário âo nascimento
de .ouro Müller.
T

O presidente d8. República, usando
o Presidente da República "Usando
da atribuição que lhe confere o art.,
87, inciso -I, da Constituição Federal,

e de acôrdo com o art. 19 da Lei numero 2.851, de 25 de agosto de 195ti,
decreta:
Art. I" Ficam incluídas no art. 17
do Decreto nc 41.186, de 20 de março
de 1957, mais as seguintes Tropas de
Serviços, integrantes' do Servíço de

Material Bélico:
-

Batalhão de Material Bélico (Es
Div - .Ap - P - SvP - Sv)

-

Batalhão de Remunícta mentc.
Batalhão de Suprimento cArmt,

-

Batalhão de Recuperação (Armt

e MM).
e MM).

- Companhia de Material Bélico
(Aved. - R - Ap - P - Cal Sv)

Companhia de Remuníciamento.
Companhia de Suprimentos.
Pelotão de Apoio de Material
Bélico.

da atribuição que lhe contei-e o ar ti2:0 87 ínc'so I, (a Constituição e
~or.si.derando

que a data de passa<Tem da primeiro centenário do nasbiniento de Lauro Müller vem sendo
comemorada no terrrtórío nacional e
cue deve ser assinalada por r.iodo 50Iene e perdurável, decretaArt. 19 Fica: .nstituida a Medalha
de prata Comemor- tíva da passagem
do primeiro centenário do naseímento de Lauro Müller.
Art. 2('1 A Medalha Comemorativa
do osotenárío de Lauro Müller, será
outorgada pelo Presidente da República; e t-ambém pelo Conselho da 01"·
dem Nacional do Cruzeiro da Sul,
por proposta dos seus componentes,
conferida aos funcionários da car-eira de diplomata em exercício a 8 de
março .:i-e 1964 e extensiva aos cídadâos nrasileíro-, e estrangeiros que
tenham sido julgados merecedores
da distinção em virtude dos serviços
presta-o» cooperando nas festas civícas do referido Céntenárío .
Art. 3Q A Medalha Comemorativa
do Centenário do nascimento de L2<l'l_
1'0 Müller, de aeôrdo com o modêlo

Art. 2° O presente decreto entrará
em vigor na data de sua pubncação.
revogando-se as disposições em CO!ltrário.
Brasília, 19 de fevereiro de 19M;
1430 da Independência e 76i( da Repú-

junto, terá a; características ali representr.
Art. 49 Revogam-se as dlsposíçêas
em contrário.
Brasíl'Ia, 20 de fevereiro de 1964;
143('1 _da jndependõncia e 76Q da Re-

blica.

uública.

JoÃo

GOULART

Jair Ribeiro

JOÃo

GOUL!l.RT

João Augusto de Araújo Castro
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DECRETO NÇ 53. &69 FEVEREIRO

DE

IH i

20

DE

DE 1964

Altera o Decreto numero 52.9D3, de
21 de novembro ae 1963, que apro
vou o eoeo Regimento do Gabinete
do Ministro da Justiça e Negócios
Interiores.

o Presidente da República, atendendo ao que dispõe o Inciso I, do artigo 87 da Oonstítuíção dos Estados
unidos do Brasil, decreta:
Art. 1Ç Fica aprovada a alteração
do Regimento do Gabmete do Mi
nistro da Justiça e Negócios Intenores, constante do Decreto número
52.903. de 21 de novembro de 1963,

que com êste baixa assinarão pelo
respectdvo Ministro de Estado.
Art. 29 jiste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasína, em 20 de fevereiro oe
1964, 1439 da Independência e 76Ç ca
República.
JoÃo GoULART
Abelardo Jurema

ALTERAÇAO DO REGIMENTO DO
GABINETE DO MINISTRO DA
JUSTIÇA E NEGÓCIOS
INTERIORES

Art. 19 Acrescente-se ao artigo. 29
Regimento aprovado pelo Decre-

do
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to número 52.903, de 21 de novembro

cicio de 1964, correrão por conta o«

de 1963, O seguinte:

dotação de "Encargos Gerais" da Di
vísào do Pessoal do Departamento
de Adrmniatraçâr, do Ministério
da.
Justiça e Negócios Interiores.
Brasília, em 2{} de fevereiro de 1964.

Item VI Convênios (8.

secao de Execuçáo de
E.

C.).

Art. 29 Compete ao serviço de Execuçáo de Convênios a elaboração dos
têrmo, de Acôrdo, bem como a apro
vação, mensalmente, das

fôlhas de

H'3Ç1 da jndenendêneía e 769 da República.

pagamento.

JOÃo. GOULART

Paràgratc único. No exercício das
suas funções, poderá o Serviço
de

Abelardo Jurema

Execuçao de Oonvêmos formular aos
Governadores

de
mo
aos
vos

de Estado Os pedidos

informações necessárias, bem code certidões, para a veríftcaçâo
dados constantes de seus arqtne, ainda. para mstruçâo das re-

clamações porventura

formuladas

pelos interessados.
Art. 39 O Serviço de Execução de
Oonvêmox terá as funções gratíttcadas de um Chefe de Servíçr, e dors
ASsis tentes.
Art. 49 Das providências ordenadas pelo Supervisor cabe
recurso
sem efeito suspensivo, no prazo de
trinte. (30) dias, ao Ministro da
Justiça e Negóctos Interiores,
Art. 5° Os casos omissos seran re
solvidos pelo Ministro da Justiça e
Negócios Interiores. - Abelardo Jure1ntl, Ministre da: Justiça.
N9 53.570
FEVEREIRO DE

DEORETO

- DE 20
1964

DE

Altera, o Decreto numere 52.904, de
21 de novembro de 1963 e cria novas funções gratificadas.

o Presidente da República, atendendo ao que dispõe o Artigo 18, § 39 ,
da Oonstâtuíçâo da República, deereta:
Art. 10 Ficam acrescidas ao Decreto
número 52,904, de 21 de novembro
de 1963, as funções gratificadas
de
Chefe de Serviço, Símbolo 3-F, e de
dois Assistentes, Símbolo 7 F, para
terem exercíc.o no Serviço de E'Xecuçâo de Convênios (8. E. C.)
Parágrafo único As funções gra.,
tifícadas referidas neste artigo, serão preenchidas pelo Ministro
ne
Estado, de acôrd., com a legislação
vigente.
Art.. 29 A despesa relativa ao pagamento das gratrücaçôeg de função
criadas no presente decreto, no exer-

DECRETO NQ 53.571 - DE 20
FEVEREIRO DE 1964

DE

insubsistente o Decreto nú_
mero 44.311, de 11 de tutõeto de

Torna

1958.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I. da Const;tuiçãoFederal, e tendo em vista O que consta
do Processo nc 130-63, do Conselho
Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 E' tornado .ínsubslstente
o Decreto nc 44.311, de 11 de agôsto de 1958. ainda não publicado, que
outorgou concessão à Rádio o'rusora
Cambará S. A.
para estabelecer
uma estação radiodifusora de onda
média na cidade de Cambará, Estado do Paraná.
Art. 211 Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogan,
do-se as disposições em contrário.
Brasília, 20 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART
DECRETO NQ 53.572 FEVEREIRO DE

DE

20 DE

1964

Declara caduca a concessão outorgada pelo Decreto n9 45.524, de 3
de março de 1959.

O Presidente da República, usando
da atrib-nçâo que lhe confere o artigo 87, item I,' da Gonstituiçã.o Fe.,
deral, e tendo
vista o que consta
do Proc , nv 21-63, do Cons-elho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 E' declarada caduca a concessão outorgada - à Sociedade Rádio
Dirusora "A Voz da Amazônia" Lt,

em

A'ros

m tada. pelo Decreto nv 45.5-24, de
3 de março de 1&:59, para estabelecer

uma estacâc de rac.odifusào em onda.

na

média,
cidade de Mariaus gstado
do Amazonas.
Art. 29 Sste de-ereto entra em vigor na data de sua pubueoçâo. revogando-se as disposições em con-

trário.

Brasíha. ~G de fevereiro de 1964;
14'29 da Independência e 769 da República.
Jo;'o GOULART

DECRETO N953. '573 FEVEREIRO

Dispõe sôbre
-premsra '11'0
?'O 4.2U'Ü de
e dá 01JtTas

DE

20 -DE

DE 1964

a apl~caçdo de taxa
art , 12, da Lei nume5 de teuereirc de 1963.
provuUincias.

o Presidente da República, usando
ria e.zrrbuiçâo que lhe confere o ar.
tigo 87, ítem 1. da Constituicáo Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 28 da Lei nv 4.2{J0, de 5 de
fevereiro de 1963, decreta:
Art. 19 As emprêsas brasileiras
concessionárias de linhas aéreas internac onaisficam ourlgadas ao recolhímento de um" taxa de 2f70 (dois
por cento) sôbre o montante dos pagamentos d-e subvenção que lhes forem feitos (art. 12 da Lei nv 4.200,
d. 1963)

Parágrafo único. A taxa a q-ie se
refere êste artig'o será recolhida
mensalmente
'I'esourarra da Díretorta de Aeronáutica Civil e incidirá
sôbre o total de cada faturamento
de serviço prestado no mês anterior
(art. 7,;> do Decreto nv 53.385, de 31
de dezembro de 1963).
Art. 2° A taxa de 2% será escr".
turada pela rnrctone de Aercnáu,
tica Civil sob o título "Taxa da Piscalizacâo de- Serviços InternacionaiS
- Lei '1<;; 4.2'8D, de 1963"
Art. ·3) A taxa de ttscahaacão de
~~-el'viços internacionais
B destinada
à cobertura das segujntes despesas:
a) custeio -da fiscalização;
b) remuneração de técnicos peritos e pessoal auxiliar contratados
pela. Díretorta de Aeronáutica Civil
P,8"'2, contrôle dos serviços internaciona.ís (art. 14 do Decreto 53 385) ;
à
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C) custeio dos serviços ríesunados
à apuração de resuitadcs econômicos

e financ.ei!Os das emprêsas concessio.,
nárias de Linhas aéreas Internacionais. bem assim dos índices de explcraçâo. das linhas e os respectivos
custos de operação.
Art. 4° Entende-se como custeio
da físcal.zação, para 05 efeitos de
aptícaçào da taxa:
a)
aquisição de materiais específicos necessários à fiscalização;
b) despesas de transporte, alimentação e. outras correlatas do pessoal
empregado .ra rtsca.íaação:
C) qualquer outro serviço de Interêsse dessa fiscalização, K critério do
Diretor Geral de Aeronáutica Civil.
Art. 5Q Na contratação do pessoal
pz-evrsto no ar t.. 3° serão observadas
as disposições relativas à admissão
de pessoal temporário, no que fôr
aplicável à Diretoria de Aeronáutica

CiviL

Art. $0 Na contabilização e prestação de contas relativas à aplicação
da taxa de ffscaliaacão de serviços
in ternacionars serào observadas as
disposições do Regulamento Geral
de Contab.hdade Pública e do .Regulamento de Adrhinistração da Ae-

rcnáu tíca.

Art, 79 f'.ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re.
voga.. das as disposicôes em contrário.
Brasília, D. F., 20 de fevereiro de
1964; 1439 da. Independência e 769
da Repúbhca..
JoAo GO'ULART

Anysio

eoietno

DECRETO N9 53.574 - DE 21
FEVEREIRO DE 19'$4

JE

Altera o § .:.9 do artigo 13 do tuou.
lamento aprovado pelo decreto n'Ú_
mero 47.973, de 2 de abril de 1960.
o Presidente da República, usando
da a.trtbuição çue lhe confere o artigO 37, inciso I. da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 19 o § 29 do artigo 13 do Regulamento pau-a a
Escola
NaV8J,
aprovado cpelo Decreto nc 47 .973, '1~

16.

ATOS

DO POm;l1

2 de abril de 1960, passa a ter a seguinte redação:
§

29 o candidato

procedente

do

Colégio Militar deve teTconcluido 'J
curso científico em primeira énoca

nesse Colégio no ano anterior nó de
sua transferência para a Escola .,;\a·
vaj.

Art. 29 Este decreto entrará em
vigor na data oe sua publicação revogadas as dispostçoes em centrá-to
Brasília, DI". em 21 de teve-eu-o

de 1964; 1439 da Independência e 769
da República.
JOÃo

GOULAR'!

Sylvio Borges de Souza Motta

DECRETO NQ 53.575 FEVERVEIRO

DE

DE
1984

21

DE

Complementa o Decreto ;~, 24 113, se
12 de am'U de 1934, e dá outras
providências' .

o Presidente da República, usando
da atru.iução que lhe comere 0 artigo 87, ,(:mero L da Ooustrtuíçào: ae-

creta:
Art. 19 A- aplicação das dotações
orçamentárias para 6 custeio dos
Serviço. de i'~·opaga.ndf~ e Expansao
Comercial obedecerá à sistemática
estabelecida no íjeca cto nv 24.113, de
lZ de abril de 193~. pare os Serviços
diplomático e consular.

Paragraro urucc. Somente quando
decorrentes de prog-amas, missões e
participação em reuniões jue visam
à propac-anda e xepansão comercial
do Brasil no exterior, ou congressos e
conterência.i de natureza, econômica e
comercial. correrão à conta das dotações a que se refe-e o preaen'." artigo
as despesas de que cratam o.. Decretos nc 52. ~67 e nv 52, 4êo, de 12 de
setembro de 1963.
Artif;/' dO &sLt: Decreto entrará em
vigor '1.< data de sua pubrlcaçao re
vogades as disposíçôes
em centrá
rio.
Braslia. 21 de fevereiro de 1964;
1430 da rndej-e dênr-ta e 76Q da Repúbüea.,

J oêo

GDULAR'I

JO(J.P

Auyu..:tc de Arcuác

castro

EXECUTl\'O

DEORETO NQ53 5'76 --

DE

21

DE

FEVEREIRO DE lJ64

:"131 Iara de utilidade pú~llca, para o
tim de desapropriaçao. as zcoes ao.
Lllaterial Ferrouicrio S. A, .; MAl'ERSA.

o Presidente da República no, uso
dac atribuições que lhe-confere o Art.
8'7 item I, da Co~titu.i(,ao, e nos têrn-os do Decreto-rei nv 3 365, de 21. de
junho de 1941,
considerando que Material Ferrov-ario S. A. - MAFERSA sociedade
per ações produtora de vagões e equipemento ferroviário díspbe das maís
completas instalações existentes na
.Arnéríca do Sul, notadamente a rorvarie de Caçapava;
Considerando que os estaoereeimentos da Mafersa. em Sâc Pauic caplte; Oaçapava e Belo Horizonte oonscicuem elemento fundamental da Indústria nacional, de vagões e equipamer.. tos ferroviários:
Ocnslderandc o número de tecnícos
e operários assalaríaoos d::,! raerersa,
JUJr. elevado grau do espectanzaçao
-m ramo industrial índtspensave. a
,'ldl'l econômica! do Pa.is;
Considerando 8 situação uo ínsoivencia da Mafersa. manífestadr. através de concordata prevenuvs reque-r;Q2 em juízo:
Consíderan'to que os -íébítcs r-a 1\lI.af t:rsa para com c Banco N acionei do

ijesenvoívimento Econômico nac estao
zu.ettos aos efeitos da concorcat-, ajurzs-da o que revarta. forçosamente e.5"a Entidade de credít, a reque-er-Ine
1; ralêncía, com crejutzo cara a VIda
econômíc-, do País e ~ar? "t grande
massa de assalariados da empresa;
rtonsíderando amdavque o USu da
crc.prtedade nos termos do ArVgo 14'(
- ct<l Conetítuiçao está conrüoronaco ao
r-em-estar socíar: - Decreta:

ert. 19 Picam óeclaracas u- utuíQc<.f pública, para o fim de desaprc-

p-'.•• çao. e estauerecímentc postertor ne
urr <1 sociedade .íe economia rrus-a uesti.l:zd a ao soerguimento da rntústria
oec onal de vagões e equipamento.
(e·-cvíártos. as ações da tl/l:'atetlnJ s-er
t',í,a..1 de 460 000 quatrocentos e sesser t míl) ordinárias '- 60.00(, rsessente mil) preterenciaís sem direito
a voto.

_/l..TOS DO

PODER

Art. 29 A desapropriação das ações
[~l'.f'grante.s

.10

caprta.

da.vlaf~rsa

efetcvar-se-á .nediantc :wôrüo ou ju-

"c"rJ__e Imente. a;d0T,aú.c, o orrterto .)(' ano
107 do Decreto-lei 2.627, de 26 de setembro de 1940 (Lei dac gocíecaces
tJ"~ Ações), para a nxaçac do valor
das ações, devendo efetuar o BNDE
8 cag amento da mdeníaaçâc devida.
Art. 3\1 As ações ora -íeclacauas ue
nuuoade pública mtegraçáo do patrrl..\,rh:io do BNDE, que ficara autorizati'J a transferir o montante lUC JuLgar conveniente dessas açoes. _descque se reserve o contrôle efetivo ao
eapite.l deliberante, mediante ; part.c.t-açâo no mímmo, de 51% temiUt'nta e hum por cento) das açoes
(.{.,r. direito a voto;
Art. 49 Nos têrmos do Art 15. do
Z"luTeto-lei 3.365, de 21-1-1941, e modíf.caçôes Introduzidas pela Lei nún..e ro 2.786, de at de me lo de .L956, a
c.esaproprração das ações da Mafersa
''! declarad., de caráter urgente.
JI..rt. 5Q A desaproprraçào JudicittJ
ora autorizada será efetivada por intermédio do representante da Fazenda Pública Federal.
A"t. 69 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua nublíoaçâo.
zo-t , 79 Revogam-se as dísposíçôes
E'J:" contrário,
Brasília. 21 de fevereiro de 1954;
i.:<';·,. da Independência e 7611 da. Rep,.bll~a.

Jofio

GOULART

Ney Galvão

DECRETO NI.' 53.577 - ,DE 21
FEVEREIRO DE 196'4

EXECUTIVO

15;)

Or$ 500,O{){).O{j,O,raO (quinhentos mihhôes de cruzeíros r para a tender.
neste exercício, à integralização de
ações em que se dividirá o capital
de sociedade de economia mista que
se denominará Siderúrgica de Santa
Oatarma S. A. (SIDESC), a constituir-se, nos têrmos da Lei número 4.122, de 27 de agôsto de 1962,
observadas as normas da Lei número 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Art. 29 A importância .do crédito
ora aberto) será registrada e dístribuída .automàtrcamente ao Tesouro
jcaoional na forma do parágrafo 2Q
da Lei nv 4.122, de 27 de agosto
de 1962.
Art. 39 ~ste decreto entrará em
vigor na data de SUa publica-çã-o. revogadas as disposições em centrário.
Brasíl.a. 21 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

aoxo

GOUL.'\.RT

Ney Galvão

DECRETO

NII 53.578
FEVEREIRO DE

_

DE

21

DE

1964

Reestrutura as Regiões e Suõ-reçiões
de Saláfí.o Minnno, altera a tabela
aprovada pelo Decreto n9 51.613,
de 3 de dezembro de 1962, e dá outras providéncws.
O Presidente da República, usan-,
ao da atribuiçào que lhe confere o
2.l,tigo 87, inciso I, da Constituição, e

Dl;;

Ab71e, pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de Cr$
.
50D .eoo .OC'Ü,OO (quinhentos múhées
de crueewoev para atender à inteçralizacâo de ações da Siderúrgica
de Santa Catarina S. A.

o Presidente da República, no
uso das atribuições que lhe confere
o item I do art. 87 da Constituição,
e usando da autorização contida no
art. 11 e seus parágrafos 19 2Q e 3Q
da Lei nv 4.122, de 27 de agôsto de
1962, decreta:
Art. 19 Fica aberto ao Ministér.o da Fazenda o crédito especial 'de

Considerando que as taxas de custo
de vida, .arculadas pelo Serviço C1e·
msta tístíca da Previdência c 'I'rabalho demonstram profunda aíteraçáo
nas condições económícax e financeiras das Regiões e sub-regiões de Sa18.1'10 Mínimo, no penouo compreendiodo entre 1 de janeiro de 1963 e 31
de janeiro de 1964;
Considerando cue, em conseqüência, os níveis de salário mínimo, fixados pelo Decreto nc 51.613, de 3 de
dezembro de 1962, acusam consíde.,
rável redução do poder aquísitívo dos
trabàjhadores, indispensável a gnran
tír-Ihes, em determinada época e região do pais, o atendimento de suas
necessidades normais de alímentaçâo,
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habitação, vestuário, higiene e transporte;
Considerando que a notória redução dêsse poder aquísttívo i:í.1pÕe ao
Govêrno Federal la imedíata adoção
de medidas de correção e reajusta,
mente dos valores salariais mínimos
em vigor. de modo a estabelecer o
nível de demanda dos trabalhadores
em relação ao, bens essenciais à vida;
Coneíderand-, que compete ao Estado, na forma do que dispõ-e o ar;
tigo 145 da Constituição, proporcionar
à coletívídade o pleno desenvolvnnen;
to de tôdas as suas atividades em
clima de concüiaçàc d~ liberdade de
iniciatiVa com a valcrrzaçâe do trabalho humano;
Oonsíderando que ('8 tatôres COIlS_
tituuvcs da atual conjuntura econômica não permitem qualquer retarcamento no process., de revisão dos
níveis de salário mínimo, ínclustve
no que respeita à atuacã-, das Comissões de salário Mínimo;
Considerando que êste entendím.an,
to esta em perfeita consonância, ade,
mais, com o princípio contido no artigO 5° do Decreto-lei nc 4,657, de 4
de setembro de 1942;
Conslnerando, ainda, os estudos
técnicos efetuados pelo Serviço .1~
}~t..atistica da Previdência e 'I'raba.,
lho, com base na ampla pesquisa, sístemática e regular, do comportamento
do custo de vida em todo o território
nacional;
Oonsíderando, por outro lado, e finaímente, os estudos apresentados
pelo Mímstro do Trabalho e Previ;
dência Social sôbre o rezoneamento
das Regiões e Sub-r egtôes de .Salé.no
Minimo, realizados pelo referido Serviço de Estatística da Previdência e
Trabalho em obediência ao estabelecido no artigo 59 do Decreto número 51. 613. de 3 de dezembrod.re
1962, e objeto dos Processos MTPi:L
239.671-63 e MTP8-UO.251-64, decreta:
Art.. lQ Ficam reestruturadas, na
forma da tabela anexa ao presente

Decreto, as Regiões e Sub-regiões em
que, ,pa·ra efeito do salário Minimo,
se dívíde
Pais.
Art.. 2º Os níveis de .salárto mini
mo aprovados pelo Decreto. número
51. 613, de 3 de dezembro de 1962, n,
cam alterados na conformidade da
tabela a que se refere o artigo iv e
vigorarão pelo prazo de 3 (três) anos
nos termos do § 19 do artigo 116 dd
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nv 5,452,
de 1<l de maio de 1943.
Art. 39 par8 Os menores aprendizes de que tratam o artigo !:lQ e seu
parágrafo único, da mencionada Con.,
aolícaçâo. combinados com o Decreto
nc 31.546. de 6 de outubro de 1952, o
salário mínimo, respeitada a proporcionalidade com o que vigora para o
tà-ane.lheuor adulto tocar. ser a pago
na ta,se unncrme de 50 % tcínqüen ..
ta por cento),
Art . 4? No Município que vier a
ser criado. na vigência do presente
Decreto, vigorara o satárro mtmmo
do de qUe tenha sido desmembrado,
Parágrafo único. Na hipótese de G
novo Município resultar do desmembramento de dois ou mais Munícrmos
de salários mínimas direfentes, vígo1'::11'3. nele o maaor
salário mínimo
VIgente nos Mumcrpíos dos quais re;
sulte,
Art . õv Para Os tra-balhadores oue,
por lei, tenham o máximo diário de
trab-alho fixado em menos de oito
horas, o salário mínimo horárto vserá
o da tabela anexa, multípheado por
oito e divido por aquêíe máximo legal.
Ar t , 69 O presente. Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá;
rio.
Brastlía. 31 de fevereiro de 1964.
142Q da Independência e 759 da República,

°

JOÃo GOULART

Amaury Silva
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DECRE-Tü _N9 53.579 -

DE 21 DE

FEVEREIRO DE 1964

Determina providências para a comemoracão do centenário de morte de
Antô;úo Gonçalves Dias.
o presidente da República, usando
da atribuição -o-e lhe confere o -artigo
87, item li da constituição joederal, e
Considerando que entre as mais al-

tas vozes da poesia brasileira avulta
o nome de Gonçalves Dias que, na
opinião da crítica literária brasileira,
"nos integrou na própria consciência
nacional";
Considerando que Gonçalves Dias
s~:gni!fic~, para as nossas letras, urna
das mais expressivas afirmações, não
só de independência literária, coincidente com a nossa emancipaçã-o p-olítica como de um apaixonado cantor
da natureza americana e da raca ameríndia;
~
Considerando o que, não só como
poeta, mas ainda, como historiador e
etnólogo, professor e dramaturgo, jornalista e filólogo, sua atividade cultural se notabilizou em obras de imperecível merecimento;
Considerando que o primeiro centenárío da morte do insigne brasileiro,
consagr-ado como o "Poeta Nacional",
na expressão do saudoso Presidente
Getúlio Vargas, transcorre a 3 de novembro do corrente ano, decreta:
Art. 19 O centenário da morte de
Antônio Gonçalves' Dias a 3 de novembro de 1964, deverá ser comemorado pelo Poder Executivo e ínstatuíçôes culturais, num preito de homenagem ao insigne Poeta Nacíonal ,
Art. 29 Pára organizar e executar
o plano das comemorações do cente-,
nário da morte de Gonçalves Dias,
fica constituída, no
Ministério da
Eduoação e Cultura, uma Comissão
Especial que superintenderá todos os
trabalhos, e da qual .tacam parte, entre outros, representantes dos Mírrlstértos da Educação e Cultura e cas
Relações Exteriores, Govêrno do Estado do Maranhão, Conselho Nacional
de Cultura. Associação Brasíaerra oe
Imprensa, Academia Brasílelra de Letras, PEN Clube do Brasil Instttut.. .
Histórico e Geográfico Brasileiro, Associação Bras.Ieíra de Escritores, Associação Brasídelra de FílO!02:JQ, Federação das Academias de Letras do
B1"3.8il. Academia Maranneuse ae Le-
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tras, Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais.
Parágrafo único. A Comissão Es-.
pecial, que tera a presidência do MInistro da Educação e Cultura, será
designada pelo Presidente da República.
Art. 3Q O Ministro da Educaçà o e
Cultura constituirá uma Secretar»..
Executiva para auxtltar. ·a. Oomtssão
Especial, a que se refere o artagc anterior, na execução do programa 11'&,<;
eomemoraçôes ,
.
Art. 4Q ll::ste decreto entrará em
vigor na data de sue publícaçao, revogadas as dísposrçôes em contrario
Brasília, 21 de fevereiro de 1964;
143º da Independência e 76'< da ke·
pUblica.
JOAO GOULPlRT

Júlio Furquim Sam!;;aquy

DECRETO

N'? 53.580 - DE 21 DE
FEVEREIRO DE 1964

Institui \ Prêmios Nacionais de
Cultura
o Presidente da República usando
da atrfbuíção que lhe confere o artigo
87, item 1, da Constituição Federal,
d~creta:

Art. 1Q Ficam instituídos sete (7)
Prêmios Nacionais de Cultura, dístrt'mídos pelos seguintes setores do trabalho intelectual c arbístdcc:
1. Letras.
2. 'r'cerro.
3. Ciências.
4, EstUdos socreas.

5, Músíoa..
6. Cinema.

7. Artes PlâstIC3.S.
Art. 29 Os prêmios, a qUe se refere

o arbign anterior, serão de cinco milhões de cruzeiros (Cr$ 5.000.000,OD)
cada um e deverão ser distrrbuíôos
anualmente, pelo Ministério da Eâucação e Cultura. a escr'Itores, cientistas e artdstas, por conjunto de obra,
de côi-do com o parecei ds Academia
Nacional de Cultura, ínstétuída na
Capital da República.
Art. 39 Quan tia em dinheiro correspondente 20 valor de dois (2) prêmias será anualmente destinada à
Academia Nacíona.t de Cultura, para
custeio das reuniões, est dos e dill-
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gêncías necessárias à execução do presente decreto.
Art. 49 A referida Academia, no
prazo de sessenta (60) dias, submeterá o projeto de Regulamento dos Prêmios ao Ministro da Educação e CU1~
tura. que, após o competente exame,
o aprovará em Portaría.,
Art. 59 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de fevereiro de 1964;
143° da Independência e 76 Q da República.
JOÃo GOULART

JúUo Furquim Sambaquy

DECRETO

NQ 53.581 DE 21
FEVEREIRO DE 1964

DE

Constitui Grupo de Trabalho para
estudar a siiuacão e coordenação de
atividades das "residências universi_
tárias brasileiras no exterior.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, decreta:
Art. ]Q Fica constituído um Grupo de Trabalho para estudar a sttuaçâo das residências untversitártas bra-

síleh-as no exterior, seu runcionamento. coordenação de atividades e regulamentação, com prazo de sessenta
dias para apresentação das conclusões
do respectivo estudo.
Art. 2Q Compõem o Grupo ue Trabalho os senhores Jorge de Oliveira
Maia, Pérlcles Madureíra de Pinho,
Almir de Castro, CeIsD da Rocha Mtranda, João Lourenço da SUV0., Ro-

berto Pompeu de Sousa Brasil e Leõnídas Sobrinho Pôrto. que
deverão
reunir-se sob a. prestdênc'a do prrmeiro ,
Art. 39 );:ste Decreto entra em vigor
na data de sua pubücaçao. revogadas
as disposições em contrarto.
Brasília, 21 de fevereiro de 1964;
143(> da Independência e 76<'> da Re~
pública.
JOÃo GOULART

João Augusto de Araújo castro
Júlio Furqutm sarnbaquy

DECRETO N0 53.582 -

DE

21

DE

FEVEREIRO DE 19ô4

Concerte o direito de lecwnar no lQ
cacto dds escolas de nível médio aos
alunos da FI e 2 4 sérses das Faculdades de Filosotui,

O Presidente da Repúclícc, no uso
das atrrbuições que lhe confere o 1.3..1'tígo 87,' item 1, da Constituição, e
Considerando a notória expansã., do
ensino' médio. notadamente no 1Q cíelo, em todo o terrttórro
naoíonai,
atingindo as novas ma-triculas a melo
milhão de jovens;
Oonsideranõo serem, em todos os
E~tad os da F'ederaçào, intensos os reclamos de m.ator capacidade de absorçâo dos cursos cte nrvej cmédío, que
apresentam. sempre, numerosos excedentes sem possibilidades de matrtcura:
Considerando que se esta situação
aflltiva resulta sobretudo. de oarêncía
de professores de ensino de nivel média'

Cons:derando que o Decreto número 53,532, de 5 de fevereiro de 1854,
permitindo a matricula na 6~ série
primária aos reprovados em exames
de edmtssào. levará a. um curso eqUivalente ao da H série ginasial vários
mühares de alunos;
Considerando que o Decreto nümero 53.533, de 5 de fevereiro de 1964,
estimulando a criação das "ESC01oELS
da. Oomunídade", ampliará, ainda
mais, a faixa de freqüência às escolas
de nível médio em todo o Pais;
Considerando o deliberado pelo
Conselho Federal de Educação a r'espeito de outorga do direito de ensino,
no curso de nível médio, a alunos de
Faculdades de Filosofia, conforme
consta do Parecer n9 354-63:
Considerando que as modernas normas dídátícas aconselham o treinamenta em sícuação real em conconntâncta com a formação teórica destinada às carreiras técnicas;
Considerando que as disposições Iegais sobre a formação' de' magistério.
exigem estágio supervisionado como
atividade curricular normal, decreta:
Art. 19 Aos alunos regularmente
matriculados nas la e 2a séries de Faculdades de Filosofia, ou em nível
equivalente no sistema de matrícula
por disciplina, pode ser concedido, a
títuro precário. o direito de ~eclOn~:r
no 1° ciclo das escolas de ensm., me-
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dlo, sob a condição de ocorrer, na regíào, insuficiência. de prorcssôres legalmente habilitados.
Art. 29 Os candidatos deverão habihtar-se satisfazendo aos requisitos
constantes do art. 12 da Portaria número 49, de 31 de janeiro de 1984, do
Miutstérto da züucacào e cultura, com
exceção do limite de idade constante
do Item "c". que fica reduzido para
18 anos,
Parágrafo único. Exigir-se-á. também, de cada candidato a apresentação comprobatória de achar-se nas
condições requeridas por êste decreto,
passado pelo Díretor da Faculdade de
Filosofia em que estiver metrrculado.
Art. 3° O exercício: do magistério
nas condições deste decreto se fará
na forma de estágio supervisionado,
de sorte Que os alunos regentes recebam orientação e assistência da parte
de seus professôres.
Art. 49 Nos casos omissos, decidirá
o Ministério da Educação e Cultura,
Art. 5Cl :i!:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 21 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

JOÃo

GCULART

Júlio Furquim Satnbaquy

DECRETO N9 53.583 -

DE

21

DF.

FEVEREIRO DE 1964

Dispõe sôbre eaicãa de livros didáti-

cos, dando outras prouuiénciae

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere {) artigo 87, item 1, da constituição,
a) considerando que
compete ao
POder público assegurar a todos o direito à educação:
b) considerando ser obrigação do
Estado o fornecimento de recursos in;
dispensáveis à promoção da educação
popular, de modo a assegurar iguais
oportunidades a todos;
C)
considerando que as condições
de ensine popular no País são muito
precárias, sendo comum a ausência de
livros para alunos e mesmo nrofessôres. uns e outros obrigados a servirse apenas de anotações e apostilas
para os trabalhos escolares;

EXECUTIVO

lô9

d) considerando que o elevado preço do livro didático impossibilita sua
aquísíçâo pela maioria dos estudantes
ou onera de modo excessivo o orçamenta familiar;
e)
considerando que a substttuiçãn
anual dos livros didáticos e sua dâversifícação constituem um dos fatôres
de encarecimento do ensino'
j) considerando que, na i·orma ao
árt 146, da Constituição e da LeI DE'legada nv 4, de 26 de setembro de 1962,
compete à uniãO intervir no dorrumo
econômico para assegurar a livre dis_
tribuíçâc de mercadori-as e serviços
essencíars ao consumo e uso do povo;
g) considerando que o art. 167 da
Constituição dispõe que ao Poder Público compete ministrar o anstno dos
diferentes ramos, subordmando-se a
iniciativa particular ao respeito às leis
que o regulem;
h) considerando que, nos têrmos ao
art. 101, da Lei n» 4.024, de 1962,
compete ao Ministério da Educação e
Cultura decidir das questões susettadas pela transição entre o regime e::,colar VIgente anteriormente à nuuncação da referida lei e o sistema Implantado pela Lei de Diretrizes e 8a'ses da Eduoacâo Nacional;
i) considerando que a Lei de D,T~
trizes e Bases da Educação Nacional
estabelece, em seu art. 109, que, enquanto Os E'5tados e o Distrito Federal
não organizem o ensino médio ae
acôrdo com essa Iel, as respecu 'las
escolas continuaí-ãr, subordinadas à
nscalízaçâo federal;
1) considerando que Incumbe ao Mtnístérro da Educação e Cultura exercer as atribuições do Poder Púbncc e1:o
matéria de educação e velar uela observâncía das leis de, ensino raa-ts . 69
e 79 da Lei nc 4.024, dê 1962), decre-

ta:

Art. jv O Ministério da Eôucacao e
Cultura fica autorizado a editar lívros didáticos de todos os níveis e
graus de ensino, para dístrtbiucâo
gratuita e venda a preço de custo em
todo o país.
Parágrafo único. A distrlbutçâo
gratuita será feita a estudantes carentes de recurso, e às bibliotecas e:::~
colares.
Art. 2\' Os l1vrtis didáticos edita aos
pelo Ministério da Educação e Cultura serão otmgatónamente metuírros
pelos estabelecimentos de ensino, públicos e particulares, entre Os que forem selecionados para as diferentes
dlsclplínas e séries,
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Al't, 31? cada estabelecimento público ou particular dará conhecimento
li seus alunos do direito que lhes assíste de escolhas. dos livros a que se
refere o artigo anterior.
Art. 49 Os processos dídátáco, ecotados permítdrán que Os alunos realtzem as tarefas escolares e -rossam fazer o estudo regular da disciplina cem
a utilização dos livros pelos quais tenham feito opção.
Art. 5(>. Os estapelecímentos de en
sino deverão possuir, em biblioteca
de livre acesso aos alunos, livros didáticos em circulação, inclusive os
editados pelo Ministério da Educaçao
e. Oulturu, COm ampla variedade de

autores e em quantidade suficiente
para atender aos alunos que a ela r-e
correrem, de modo a desenvolver o
hábito de consulta e o espírito ae
pesquisa.

Al't. 69. O Mmlstco da Educação e
Cultura designará uma comissão especial para escolha dos livros que se
cêo edttados ,
Art. 79. O Ministério da Educação
~ Cultura, pelos seus órgãos próprios,
físcahzará a aplicação do disposto
neste decreto, para o que poderá ut!Iízar os meios previstos no art. 19 da
Lei Delegada nc 4, de 26 de setembro
de 1062.
Art. 89 este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlla, 21 de fevereiro de 1964;
143" da Independência e 769 da República.
JoÃo

GOW,ART

Julio Furquim Sambaquy

DECRETO N9 53.584 - DE 21
FEVEREIRO DE 1964'

I!E

Dispõe sôbre a uniformização e contrõíe dos preços de vendá, de -meâscamentos em tôdas as capitais de
Estados e Territórios Federais.

o

Presidente da República, usando
da atribuição cue lhe confere o artigo 87, item I da Constituição Pederal
e tendo em vista o disposto no artago 69 da Lei Delegada nc 4, de 26 de
setembro de 19132, e art. 39 da Lei
Delegada no 5-, da mesma data,

Considerando e necessidade de o
Poder Público adotar medídag para a
preservação do poder aquisitivo dos

salários;
Considerando

que tais medidas
têm de incluir o ccmbatg às práticas
abusivas facilitadas pela indisciplina
na comercíahzação de produtos essenclals à vida da população do pais;
Considerando que essa indisciplina
vermes-se notadamente na comer.,
cialízaçãc dos produtos farmacêutícoa
de uso humano, ou animal;
Considerando que a indisciplina na.
comercialízaçâo de medícamentog evi.,
uencía-se principalmente pela dispa;

rtdade de preços observada em relaçao a cada produto de região para
região, de Estado para Estado, Cidade para Cidade e -mesmo de estabe,
Iecúmento para estabelecimento em
cada Cidade e até em cada bairro;
Considerando, finalmente, qUe para
o necessário disciplínamento do cornercí., de medicamentos é imprescíndível sejam respeitados preços umformes em todo o território nacionaa.
decreta:
Art. 19 O preço de vendta ao pü.,
btico, relatív., a cada produto farmacêutico de uso humano ou animal.
será corigatórfamente uniforme ern
tôdas as Capitais dos Estados e Terrrtórtos a partir de sessent,a (60) días
contados da publicação dêste Decreto.
.Art. 2<;) Para efeito do disposto
no artigo anterior, os produtos farmacêuticos terão Os seUs preços de
venda ao público marcados pelos fabricantes. de forma clara e indelével,
nas respectivas embalagens.
Parágrafo único. Não será admitida a expoaíçáo ou a venda de qualquer produto tarmacêutíco com inobservância de que estabelece êste artigo.
Art. 39 Os fabricantes de produtos
farmacêuticos ficam obrigados a de.,
clarar à Superintendência Nacional
d.o Abastecimento ~ e,uNAB, no pra-

zo de trinta (3{}) dias contedos da
publicação dêste Decreto, os preços
de venda ao público referentes a cada
produto de sua tabrícação. juntamente com as respectivas análises de
custos, de acôrdo com questéonárro
que será divulgado por aquêle órgão
no prazo de dez (10) dias da publí.,
cação dêste Decreto.
Art. 10 Os preços declarados pelos
fabricantes para cada produto, íun-
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dados nas respectivas análises de
custos, serão observados na forma do
dísposto no art. 2','1, podendo ter a
SU,:l formulação verificada e ser, em
qualquer tempo, Impugnados per c
SUNAB, sem prejuízo da aplicação
das sanções .prevístas na Lei Delegada nc 4, d 26 de setembro de 1962.
parágrafo único. Os preços declarados elos fabi-ícantes em cumprimento eo disposto no art. 39 somente
poderão ser majorados mediante prévia e expressa autorização do órgão
competente, limitado o acréscimo, em
qualquer caso. aos mdíceg gerais ae
elevação do custo de vida.
Art.

5'1

A SUNAB exercerá per-

Brasília

21 de fevereiro de 1964;

manente e rrgorosa . fiscalização par-e,
assegurar o cumprimento das díspo.
siçôes dêste Decreto, utilizando, para
tanto, todos os instrumentos tegaímente disponíveis e aplicando as sançôcs prevista.s na Lei Delegada nc 4,
de 26 de - setembro de 1.962 e outras
que forem cabíveis em cada caso'.
Art. 69 A SUNAB baixará os atos
necessáríos à fiel execução do presente Decreto,
Art. 7° O presente Decreto entra;
rá em vigor na da-ta de sua. publi-ca.
cao, revogadas as dispcsíçôes em CO'1_
trárío

1439 da Independência e 769 da I::"p-ú-

blíca.
JOÃo GOULAR!:

Wztson

raau;

DECRETO N° 53.585 FEVEREIRO

DE

21

DE

DE 1964

Institui no Ministério da Itutústria: e
Comércio o .Gríipo Brecntioo da [ndús'tria Têxtil (GETEC) e dá outras
providências,

o Presidente da- República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere -:J art.
87, inciso I, da Con.s tttuiçâo, e
Consíderendo o propósito governamental de sustentação do salário-real
.do trabalhador mediante o suprimento de bens de consumo essencíaís
a preços razoáveis;
Considerando que a capacidade de
produção nominal da indústria têxtil
instalada no Pais. e sua produtividade, em têrmos globais, é de molde a

171

permitir o total atendimento das necessidades do mercado nacionai, com
o benefício. de menor preço pare.
ocnsumídor ;
Ocnstderando, que, todavia, distorçôes da estrutura da oferta Se têm
verificado em detrimento das Iegítímas necessidades da faixa ce. consumidores de menor poder aquisitivo, à
qual não vem sendo assegurado adequado suprimento de tecidos de tipo
popular;
Considerando que é mister garantir
o pleno emprêgu de equipame-nto
ocioso. em grande número de estabelecimentos têxteis, localizados princípalmente no interior do País, os quais,
por suas características tecnológicas,
estão em posição de dedicar-se com
maior eficiência à produção de tecidos de mais baixo preço;
Considerando que a indústria têxtil,
em geral, em decorrência de ratôree
c o n j u n turais vários experimenta
ameaça de recesso que cumpre afastar, através pronta. assistência ,goyernamental, principalmente no setor do
crédito;
Considerando a conveniência de integral utilização dos remanescentes
das safras de algodão nacional em
poder da Comissão de Financiamento da Produção;
Considerando que, ao amparo oferecido pelo Estado- à iniciativa privaM deve corresponder um esfôrço de
colaboração da parte das emprêsas,
no sentido de elevação do padrão de
vida das massas trab.aJhadoras. com
o que atingido também será o objet i v o de expansão da
atividade
econômica, decreta:
Art. lQ Fica criado o Gl'UPO Executivo da Indústria Têxtil (GETEC)
sob a presidência do Minlstra da Indústria e Comércio e integrado pelos
representantes :
do Banco do Brasil S, A.;
da Superintendência Nacional do
Abastecimento;
da carteira de Crédito Geral do
Banco do Brasil S. A.;
da Carteira de Crédito Agrícola e
Indústrial do Banco do Brasil S, A.;
da Comissão de Financiamento da
Produção;
do Banco do Nordeste do Brasil Sociedade Anônima;
das Indústrias de Fiação e Tecela.gem do Estado da Guanabara;

°
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das Indústrias de Fiação e Tecela-

EXECUTIVO

trabalhos da Secretaria e dará exe-

gem do Estado de São Paulo;

euçáo às deliberações do Grupo.

das Indústrias de Fi>3.ção ~ Tecelagem dos Estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul;
das Indústrias de Fiação e Tecelagem dos Estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais e Espírito Santo,
das Indústrias de Fiação e Tecelagem do Nordeste do País, da contederaçâc Nacional dos Trabalhadores
na Indústria.
Ar-t. 29 Ao GETEC compete:

Art. 4~, Todos os órgãos da Admínís.tração Pederad, Autarquias e
Sociedades de Economia Mista devem

I - estabelecer as especificações a
que deverão obedecer Os diversos tipos de "tecido popular" CU la fabricação será objeto dos e~tímúlos pre-

vistos neste decreto;
II - fixar .as cotas de fabricacão

de ~ "tecido popular", para cada

em-

presa, as quais não deverã-o ser ínfenores a 20% (vinte por cento) da

produção normal de cada estabelecimenta;
TIl - p.r0t.?0~e1', em combInação

com a Comíssãr, de Financiamento da
produção. a formação de estocues 1'eguladore-, de algodão, nos principais

centros têxteés do País;

IV - organlaar o programa de ra,
bricaçâ., ?O "tecido popular" e promover a lmplantaçã.Q da rêde de díst'"ibui9áo utilizando para tanto, i)'l;}rigatõriamente, as orgamzacôes sindicais;
"
V - elaborar o Plano Especial. de
Crédito e o Plano de Esto::tagem do
Algodão destínedos a atender às empresas que aderirem ao programa de
fabricação de "tecido popular";
VI - firmai convênio 'c-om as e111prêsas que se disponham a colaoou-an' no programa de Iabrtcacãa do
"tecido popular",
VII - indicar' aos estabelecimentos
cuciaís de crédito as emprêsas que
rarâo JUS às modalidades de assns .
tõncía previstas no Plano Espe~',;:;,J.
d-e Crédito,
VIII - recomendar cuando C!)Ubel', aos órgãos tecteraís," autárquicos
e de economia mista, providências da
alçada. dêstes que possam concorrepara a consecução dos objetivos do
Grupo.
Art. 3°. O Grupo Executivo da
Indústria Têxtil (GETlEC) terá um
Secretário Executivo, designado. pelo
Ministro da Indústria e. Comércio, o
qual terá a seu cargo a Chefia doe

prestar 8.0 GETEC tôda a cooperação

que lhes foi solicitada, inclusive no
tocante à requisição de Iunctonários ,
Art. 59 O Ministro da Indústria
e Comércio baixará, imediatamente,
o regimento interno do GETEC e tomará as medidas necessárias à instalaçâo do órgão e ao suprimento de
recursos para o seu tunclonamento.
Arb , 69. Dentro de 15 dias da
data da publicação dêste decreto deverão estar concluídos o Plano Especial de Crédito e o Plano oe Estccagern do Algodão, os quais serão
submetidos à aprovaçâo do Ministro
da Indústria e Comércio, assim corno
adctades as, providências básicas des;
tínadaa a permitir a imediata dis.,
triouíçãc do "tecido populaT".
Art. 79. 1l:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação," r~
vogadas as dlsposicões em contrário.
Brasília 21 de fevereiro de 19,64;
143° da Independência e 769 da .ecpública.
JCÃo

GOULJ\RT

Egydio

Michaelsen

Ney Gtüuão

DECRETO N° 53.58B - DE 21
FEVEREIRO ;DE 1964

DE

l-nstitui no Ministério da Indústria e
Comércio o Grupo Executivo
Lndústria de 'Calçados (GECAL) e dá
outras providências.

qa

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e

Considerando a necessidade inadiável de garantir o poder aquisitivo do
salário mínimo em vigor nas diversas
regiões do País;
Considerando o empenhe do Executivo em pro-piciar ao trabalhador
rural e urbano o integral atendimento de suas necessidades básicas de

subsistência e vestuário:
Considerando que a imoderada elevação dos preços do calçado que se
vem verificando reflete, além do natural agravamento dos custos em ge-
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ral, também estrutura de oferta
alheia aos legítimos ínterêsses da ratxa de consumidores menos aquinhoadas na distribuição da renda nacío-

nal .
c'onsiderando que comcete à União
o contrõle da produção de mercancri.as essenciais ao consumo e uso co

povo, nos limites fixados pela. Lei
Delegada n,v 4, de 2€ de setembro de
1%:;:

Decreta:
lArt. 1° Flca instituído o Grupo
S'xecutívo da Indústria ue Calçados
(dEGAiL), sob a presidência do Ministro da Indústria e Comércio, e integrado por respresentantesDa superintendência Nacioaal do
Abastecimento;
iDa carteira de Crédito Agrícola e
Industrial do Banco do Brasil S, A.;
Das Indústrias de Calçado da Região Sul do Paü;;
Das Indústrias de Calçado das demais Regiões do País;

Dos Ouz-tumes e Prtgoríficos nacionais;
:Da Confederação Nacional doS Trabalhadores na Indústria.
Art. 2° Ao GiEJCAL compete:
I - estudar e aprovar, tendo presente o objetivo precípuo de redução dos custos de fabricação, a padronízaçâo dos seguintes cipós de
calçado nacional:
a) "calçado colegial" para crianças e adolescentes, díferenc.ado segl1ndo os sexos, em côr única;
b)
"calçado :popular", para homens, em côr única;
c) "calçado esporte", para vsenhoras, em côrea diversas, até crês:
TI - fixar, por intermédio da Superintendência 'Nacional do Abastecimento, o tabelamento dos calçados
enumerados no inciso I, a vigorar
em todo Q território nacional;
~n _ estabelecer as cotas de fabricação dos calçados de tipo "cole..
gial", "populai"'e "esporte", para,
cada emprêsa, as quais globalmente
não deverão ser ínfertores a 30%
(trinta por cento) da produção normal do estabelecimento, excetuadas
dessa obrigação apenas as fábricas
de pequeno porte e características
artesanais, 'segundo conceituação a
ser firmada pelo Q,ECAL;
IV - organizar o programa de fabricação de calçados dos tipos "colegial", "popular" e "esporte" e pro-
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mover a efetiva dístrfbuícão desses
artigos em todo o território nacional
utfdzando, inclusive, os postos de
venda 60 Serviço de Alimentacão da
previdência Social, os serviços ~ reembolaáveós das FÔ\rÇ(à.S' Armadas, 8.lS
cooperativas de consumo, as organízaçôes sindicais, postos do SESC e
SESI e a rêde de armazéns e mercados operados por Governos estaduais
e municipais;
V _ proceder a imediato levantamento das necessidades de matériaprima das indústrias de calçado e
assegurar aos curtumes, frigoríficos,
matadouros e charqueadas. que se
disponham a oferecer garantia de regularidade de fornecimento e estabiIidade de preços, adequadas condições de financiamento pela CREAI;
VI recomendar aos estabelecimentos oficiais de crédito o financiamento preferencial destinado à
aquisição de matérias-primas e equipamento reclamado pelas empresas
que estiverem cumprindo seus compromissos de fabricação dos calçados
de tipo popular;
VII supervisionar e fiscalizar
por iniciativa própria ou em colaboração com os órgãos competentes da.
Administração Pública, a fabricação
e dístríbuíçâo dos calçados rercncos
no inciso I.
Art. 30 O Minist,ério da Educação
e Cultura adotará as providências
necessárias no sentido de tor-nar
obrigatória a inclusão do "calçado
colegial" padronizado pelo GE:CAL
nos uniformes dos estabelecimentos
escolares sob fiscalização daquêle Min.stérto.
Art. 'l O Grupo Executivo da Indústria de Calçados (GEGAL) terá
um Secretário Executivo, designado
pelo Ministro da Indústria e Comércio, o qual terá a seu cargo a chefia
dos trabalhos da êrecretarts e dará
execução às deliberações do Grupo.
Art. 5.0 Todos os órgãos da Administracâo Federal, Autarquias e Sociedades de Economia Mista devem
prestar ao GtECA:L tõda a .cocperação
que lhes fôr solicitada, Inclusive no
tocante à requisição de funcionários
Q

Art. 6° O Ministro da Indústria e
Comércio fará baixar imediatamente
o regimento interno do GECAL e tomará as medidas necessárias à instalação do órgão e ao suprimento de
recursos para o seu funcionamento.
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Art. 7-9 Dentro de 15 dias da data
da publicação dêste decreto deverá
estar concluído o programa -de fabricação e _distribuição dos calçados de
tipo popular, o qual será submetido
à
aprovação do Ministl'o da Indústrta e Comércio.

Art. SQ :&5te decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
iBrasília, 21 de fevereiro de 1964;
1430 da Independência e 760 daRepública.
J cÃo G()ULART
Egydio Michaelsen

Ney Galvão
Julio Furquim sambaquy
DECRETO

N9

5·3.587 - DE 21
DE 1964

DE

FEVEREIRO

Autoriza o Ministro da Fazenda a dar
a naronuo: do Tesouro Nacional a

empréstimos a serem
pela Companhia
cional.

contratados

Siderúrgica

Na-

O Presidente ida República, usando

à3S atrfbuíções que lhe confere o ar
tdgo 87, inciso l, da Constituição, e

nos têrmos do.artágo 19 da Lei nv 1.518,
de ·24 de dezembro de 1951 e do artigo
22 da LeI nv 1. 628 de 2'[} de junho de
1952, decreta:
Art..

19 Fica o

Ministro

da Fa-

zenda autorizado a dar a garantia do
Tesouro Nacional a empréstimos' a se
rem contratados no Exterior pela
Compa.. nhie Siderúrgica Nacional, até
o montante total de USS 20.000.00'0.00
(vínte milhôzs de dólares) cu equ.valente em outra moeda, acrescido de
juros e demais encargos contratuais,
e destinados a Sínancrar a importação
de bem e serviços necessámcs ao, au
mente da capacidade de produção da
Usina de Volta Redonda e de serviços
complementares de transporte e energia.
Art: 29 f:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação re
vogadas as dísposíções em contrârio.
Braeíha, 21 de fevereiro de 1964:;
H39 da Independência e 769 .da República,
JOÃo

GOULART

Ney coieo»
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DECHETo N9 53.533 ._.. DE 24. DE
FE\'EI,;;::mO DE

11364

l"nstitui o Prêm.~G Ndcw1l.a!l do Disco.

o Presidente ca República, usando
da atrrouicão que lhe confere o artigo
37. item I, da Constituição, decretaArt. 19 E ínsutuído o Prêmio Nacion-al do Disco; que será distribuído,
em fevereiro dto cada ano, às melhores' gravações fonográficas lançadas
no Pais no ano imedíatamenta anteno1'.
.
§ 19 Concorrerão ao Prêmio Nac'onal do Disco as gravações de música
brasileira, de autor ou autores nacionais ou naturalizados, executadas por
intérpretes brasileiros ou radicados
no País e que tenham sido processadas, desde a gravação até Q prensagem
em estudíos e fábricas localizados em
território nacional.
S 29 O Prêmio Nacional do Disco
será confêrldo às edições que, a juízo
de Comissão Juígaúora, reúnam as
melhores índíces de Classificação.
§ 3° Para a seleção prevista, a referida Comissão levará em conta os valores artísticos e técnícos em todos os
seus aspectos, além de outros fatores
que possam secundàriamente contríbuir para a valorízaçâc das edições.
}l.st, L:Çl O Prêmio Nacional do Disco
será conferido a uma gravação de
cada um dos seguintes gêneros:
a) música erudita: ao editor, prêmio-aquisição no total de 300 (trezentos) exemplares: ao autor ou autores,
prêmio em dinheiro no valor de Org
L00G..Düü,ÜG (um milhão de cruzeiros),
e ao intérprete Ou intérpretes, prêmio
eU1 dinherro em igual valor, que será
rateado no segundo caso;
h) música, popular; ao editor, prêmío-equ.s'ção no total de 30·0 (trezentos) exemplares; ao autor ou autores,
prêmí-, em dinheiro no valer de Cr$
1.000 0Ü'D,'OO (uru mühâo de cruzeiros) ,
e ao intérprete ou intérpretes, prêmio
em dinheiro em igual valor. que será
rateado no segundo. caso; e
c) música folclórica: ao editor, prêm.c-aquísrcâo no total de 300 (trezentos) exemplares; ao autor ou autores da adaptação ou transcrrçâo,
orêmlo em dinheiro no valor de CrS
i.[]O~.{]OO,()O (um milhão
de cruzei'-'0'<;)

Part,p,Tldo único. Não caberá concessão de prêmio áo editor quando 0.
gravaçâr, escolhida houver sido fi-
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nancíada, direta ou~.n~h'etan;ente,
por órgão do Poder Publlco~ nao se
excluem, entretanto, em. tais .cas?S,
as premiações dos autores e mterpretes.
Art. 39 São crtados, também, mels
os dois seguintes prêmios:
a) Prêmio Especial de Repertório,
em reconhecimento à escolha de obra
importante, pela raridade ou pelo yulto dividido em duas .partes: ao editor,
sob forma de aquísíção de 500 (quínhentos) exemplares, e, .ao autor ou
autores em dinheiro, no valor de C~$
l.OOO.O{}{},I,JO (um milhão
de cruzeiros); e
t» Premio Especial de Interpretacão": ao intérprete ou intérpretes que
mais se destacarem, ainda que a gravação não tenha atíngído o índict:: n~
cessárto para a obtençao do Prêmio
Nacional, um prêmio-em dinheir?, 1.:0
valor de C~-l.O;oo.ooa,oo (um milhão
de cruzeirosj .
Art. 49 A Comissão Julgadora dos
Prêmios Nacionais do Disco e dos
Prêmios Especiais será constituída de
personalidades militantes na critica
fonográfica especializada em música
e na critica musical do pais, numa seleção que reflita a participação das diversas regiões brasileiras. designadas
pelo Ministro de Estado da Educação
e Cultura, por proposta da direção do
Serviço de Radiodífusâo Educativa.
§ 19 As decisões da Comissão Julgadora serão homologadas pelo, MinistI'O de Estado e serao u-recorrrveis.
§ 21' Os Prêmios previstos no presente decreto poderão, a juízo da Oomissão Julgadora, deixar de ser outorgados.
Art. 59 Os Prêmios de caráter autoral que íncídirem tsôbre obras de
domínio público reverterão em .ben~
fício da Campanha de Radiodífusâo
Educativa, do Minfâtério da Educação
e Cultura.
Art. 69 As despesas com a execução
do presente decreto correrão à conta
de dotações próprias do Orçamento da
União,
Art. 71' A di·reção., do Servíçç de
Radiodifusão Educatrva proporá ao
Ministro de Estado a Expedição. das
instruções que julgar necessárias para
a execução do disposto neste decreto.
Art. 890 presente decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâo. fi-
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cando revogada as disposições em
contrário.
Brasilía, 24 de fevereiro de 1964;
143 9 da- Independência e 76° 1'3. República.
aoxo GOuLART

Jsüio F'urquim Sambaquy

D:ÓCRETü NQ 53.58-1.1 -

DE

24

DE

FEVZfiEIRO :DE lB64

COíwed.e à Metais ele Mina,:>

S. A. -

"lVIETA1l'lIG",

-para [uruxonor
mineraçtio,

qera~is

autc~lzaçao

como emopresa de

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o a~t.
8'7 nc I da Constituição e nos term~s do' Decreto lei nc 1.985. de 29
de janeiro de 194'Ü <Código de Mínas) ,
decreta:
Artigo único. E' concedido à Metais de Minas Gerais S. A. - "METAMIG" - com sede. em Belo Horizonte Estado de Minas Gerais, constituída por escritura pública de ... '.
2'7.6.1962, arquivada sob nv 125.475
em 13.7.1962 na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, autorização
para funcionar corno emprêsa de m~
neração ficando obrigada a cumprrr
Integralmente as leis e regulamentes
em vigor ou que venham a VIgorar
sôbre o objeto da referida autorização.
Brasília, 24 de fevereiro de 1964;
143\' da Indepen-dência e 769 da R.epública.
JOÃo GOULART

Antonio de Oíioeíra Brito

DECRETO N9 53.590 -

DE

24

DE

H:VERElRO DE 1964

Aprova atteraçôee do Regulamento
Geral do D. F . S . P., aprovado oeio
Decreto n9 37.008, de 8-3-1955.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe CO~f-e~e~ o artigo 87, item I, da Constítuíçâo, deoreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações do Regulamento Geral do

176
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EXECUTIVO

atribuições fiscais e
dos ancoradouros,
portos, cais, docas, praias e
dependências internas e externas das Alfândegas e Mesas de Renda da República;

D.F.S.P., publicado pelo Decrete
nv 37:ü08, de 8-3-1955, assinadas pelo
Ministro de Estado da Justiça e Ne-

COm as

guarda

gócios Interferes, que com êste baixam.
At-t.

29 As

presentes disp.\.41;õe.::

entram Em vigor na data da sua publicação, revogadas as tnsposiçôes em

contrário.

Brasília, 24 de fevereiro de 1964;
143Q da. Independência e 769 da República.
JtcÃo GOULART
Abelardo Jurema

lIJLTEIMÇõES ':>0 RE:GUiL.AME!\'TO
GIElRJAL DO D. F. S. P.
Art. 1° A Divisão de Po1ícLa Matíma, Aérea e de Eronteíras (DPM) ,
plínade, na Seção V Divisão de
Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras, arts. 85 a 10-2, será regulada

pelas disposíçóes constantes dos artigos seguintes:
Art. 20 A Divísâo de Policia Mar.i-

tuna, Aérea e de Fronteiras (DPM1,
subordinada, a um Diretor, compete
supermtender, em todo o terrttórfo
nacional, os serviços de polícia marítíma, aérea e de Ironteíra.
Parágrafo único. São atribuições da
Divisão de Polícia Marítima, Aérea e
de Fronteiras:
\To - ' a físcaltzação das fronteiras
terrestres e da orla marítíma:
a fis'calização de passageiros
procedentes do exterior ou
que se ausentam do pais;
- o registro geraâ dos estraneeíros:
- : dir.eção da polícia preventiva na área. portuária e nos
aeroportos, cabendo aos Distritos Policiais exercer a polícia judiciária nessas áreas,
excetuado o crim-e de contrabando ou descaminho;
- os encargos da Polícia Judiciária relatívos a crimes e
contravenções praticados no
ar e no mar, -observado o
disposto nos arts. 88 a 9'1, do
Código de Processo Penal;
- a expedição de passaportes;
- a, superintendência dos serviços de policiamento marítimo, aéreo e de fronteiras.
em tudo quando não colida

TI -

li!;!

I'V

V

VI
VI[

VIU -

a prestação de auxílio ou socorro de urgêncja notória,
nos portos organizados, onde
existem Aldãndegas OU Mesas de
Renda
Federais,
quando isso lhe fôr invocacacto OU requíaltado pela nspetorra da Alfândega ou pela
Chefia da Mesa de Rendas, a
bem ao serviço ou da ordem,
em tais repartições.

A,rt. 3° Os serviços ne policía ma-

rttcm», aérea e de fronteiras, nos térmos do art. 10 da Lei nc 2.492, de
21 de maio de 1,9515, poderão ser co-

metidos aos Estados, mediante eoõrcio, aprovauo pelo Mímsrro de Estado
da Justiça e Negócios Interiores, sem
quebra, das normas traçadas pelas leis
e regulamentos federais, no tocante
à ffscalízuçâo e à orientação, que se
mantêm uniformes em todo PaÍS.
Art. 4.'! A DP'M compreende:
a) a Delegacia Regional do Dístrato joederal:
b) as Delegacias Regionais dos Territórios Federais;
C)
as Delegacias Regíonats Estaduais, que forem necessárias;
d) o Serviço de Registro de Estrangeiros:
e) a Seção de Passaportes:
.t) a Seção de Estatíetíca e Arquivo; e
g) a Seção de Aõminístração ,
Amt. 5,0 As Delegacias Rleg'íoncàs
compete. em colaboração com a Diretor-ía do DiP'M, a superintendência.
dos serviços de pclícta marítima, aérea e de fronteiras, na área da respectiva jurisdiçac.
§ 19 As Delegacias Regionais organizarão os respectivos serviços de acôrdo com as instruções baixadas pelo
Diretor da DPM, a quem compete
propor ao Ch-efe de Polícia do DFSP
a lotação dos respectivos servidores.
§ 2° O Chefe de Polícia do DFSP
submeterá à aprovação do Ministro
da Justiça e Negócios Interiores a
proposta de instalação ou supressão
de delegacias regionais estaduais, com
a delimitação de sua área de jurisdição.

ATOS

DO

PoDER

.Art. 6<'\ Aplicam-se as normas COllStentes do Regulamento Geral do
DFSiP, aprovado pelo Decreto número 37. (){)B, de 8-3-\1955· arts. 85 a 1'!l2.
no que .nâo colidirem com as presentes
alterações,
Art. 79 As presentes alterações entrarão em vigor 30 dias após a publicação do decreto que G.S aprove.

Abelardo Jurema.

ExEcUTIVO

órgãos Locais - parte Permanente,
as seguintes funções gratáficadas.
cargo isolado de provimento efetivo
e demais cargos necessários ao runcícnamento da Subagência do Instituto na cidade de Campo Gr-ande, Estado de Mato Grosso;
Funções gratificadas

Agente

1

DECP..ETO Nv 53.591 ~ DE 25
FEVEREIRo DE 1961

Encarregado de - TUrma
(Administrativa, CcntabíIídade, Seguro-Social, Seguros Ramo-vida, seguros Ramos-Gerais, Aplicação d.e Capi tal,
Administrativa de Assistência e Serviço Médico
Local)
17-F

DE

Autoriza a CONT,EC' a filiar-se à
Confederação Americana dos Ban~

càrion,

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere
artigo 87. item I, da Constituição,
e nos têrmos do art. 565 da Consolidação das Leis do 'I'rabalho, alterado
pela Lei nv 2.802, de 18 de junho de
1956, decreta:
Art. 1';> E' concedida à Confederação
Nacíonaj dos Trabalhadores nas Emprêsas de Credito autorização para
filiar-se e manter relações com a Confederação Americana dos Bancários,
sediada em Santiago, República do
onüe.
Art. 29 âate Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, Distrito Federal, em 25 de
fevereiro de 1984, 143 9 da Independêncía e 76Q da República.
JoÃo GOULART

°

Amaury Silva.

DECRETO N9 53.592 - DE 25
FEVEREIRO DE 1964
Altera

Cargo isolado de
provimento efetívo

Tesourelro-Auxilíar

1

3~

Gat.

Demais cargos
ll' Seção do Orçamento

Técnico de C-ontabilidade 13-A
Oficial de Seguros
12·A
Oficial de Administração
12-A

2
6
3

Escriturário
Bscrevente-Datüógrafo
serviçal

10
10
2

2~

8-A
7
5~A

Seção do Orçamento

Médico
17-A
Odontólogc
17~A
Auxiliar de Enfermagem 8-A

3
1
2
DE

o Quadro do Instituto de Pre-

vidência e Assistência dos serveaores do Estado ([PASE) e dá outras
provuiémcias,

o Presidente da República, us-ando
da atribuição que. lhe confere o ar87, ítem I, da Constbtuíção,
decreta:
Art. 1Q Ficam criados, no Quadro
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado
(lPASE) - Adminístraçàn central e
tigo

3-F

3.n Se.ção do Orçamento

Fiscel Admínistratlvo de

1

Obras

H-A

Vigia
7
Art. 29 2ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dtsposiçôes em contrário.
2

Brasília. 25 de fevereiro de 1964,
1433. da Independêncía e 76';> da República.
JOÃo GOULART
Amaury silva.
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17õ
DECRETO N° 53.5G3 FEVEREIRO

DE

DE ?5 :JB

1964

Declara de utilidade pública, -ptira fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, faixa de domínio necezetiria
à construção de trechos da T<,sàovia
ER-3'.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 817, inciso 1, da Constátuíção Fe-

deral; nos têrmos do Decreto-ter número 3.36,5, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nv 2.786, de :n
de maio de' 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de ut;l'.ijadzpública, para fins de desaptctmacâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a faixa de domínio, com cêrca de 90 km (noventa
quüômetros) necessária à construção.
nos Municípios de Prudr.ntúpolís e
Ouar apuava, Estado do Pararia, dos
seguintes trechos da Rodovia BR-35.
a) prudentópolís Guarapuava (estaca 4.5ÚO ----'-- 8.492

+

10,50 --

ex-

tensão 79.85 km) e .b) vaneote de
Guarapuave (estaca 1-8.492 -+- 10.,5(J'
a 159 -l- 0,34 - extensão 3.181) km) .
Art , 20 ~ste decreto entrará em 'vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1;:}64;
143'} da. Independência e '769 da República.

.roxo

GOULAR'I'

Expedito Machado
DECRETO NQ 53,594 FEVEREIRO

DE 25 DE

DE 1964

Autoriza o Departamento Nacum-ú de
Obras Contra as Sêcas amMa.lttr

uma oemrrü.Óvarceietríc« no cçuâe

Av'Tes de Scuea, no Estado do Cedrá.

o Presidente da República, J3:1TLdo
da atribuição que lhe confere o artigo Wi, inciso I, da Ccnstdtuicáo. decreta:
Art: 1° FiC3, autorizado o Depa tamenta Nacional. de Obras Contra. as
aêces a instalar uma central htdroeIétrtca no açude Ayres de, Souva. no
município de gobrai Estado do Ceará
Art. 2° Esta instalação se destina
a promover a elebrífícaçâo rurar no
distrito .ratbaras, município de 80-

EXECUTIVO

bral. no Estado do roeará, situado nu
bacia de irrigação do mesmo açude.
Art. 3° O Departamento jqaolonal

de

Obras Contra _ as

Sêcas deverá

apresentar à Divisão de Ag:Ol!j do
Departamento Necíonal da Produção
Mineral do Mínistério das Minas e
Energia, .no prazo de noventa (90)
dias a contar da data da pun.icacán
dêste decreto, os projetos e orçamentos respectivos, bem como iniciar e
concluir as obras nos praz-os 1lt'1 forem fixados pelo Ministro das MÜl3.S

e Energia.
parágrafo único. Os praz-os a que
se 'refere este artigo poderão ser- prorrogados por Jato do Ministro das MInas e Energia.

Art . 49 O presente decreto- entra
em vigor na data de sua publtcaçâo.
Art, 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 76 da República.
JOÃo GOULAR'l'

Antonio de Oliveira Brito
Expedito Machado
DECH,EI'O N9 53.595 FEVEREIRO - DE

DE 25 DE

1964

Declara de utilidade -nmuea. para
fins de âenaprcpriaçuo pelo De1J!J.rtomento Nacional de, Estradas de
no iooem, área. «eÓterrenc situe/do,
no Municípiu de Curitiba, ES~f!.dD do
Pa.-aná.

o Presidente da República, .isando
da atrrbuíçâo que lhe confere o (;11'tígo 87, inciso I, da Constítulção Pe,
deral, e nos têrmos do Decreto-Ieí
u'' 3.365, de 21 de junho de 19"H modificado pela Lei nc 2.786, de 21' de
maia de 1956, decreta:
Art. 10 Fica declarada de uttltdade
pública, para fins de desaprop-Iaçâo
pelo Departamento Nacional de

~3'"

tra..das de Rodagem. a área de terreno com cérca de 6.370.0'00- m2 (seis
milhões trezentos e setenta mu metros qU8..drados) , situada no ~ln!licí
ptc de Curitiba, Estado do Paraná. de
propriedade do SI'. Pedro Ivanoski,
representace na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada, pe,o
Diretor da Divisão de Estudos E Projetos do Departamento Nacíenal de

179
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Estradas de Rodagem, neeessárãa

à

construcãc da rodovia BR-2 (,f(Jo"São
Pau1(l..!Curitiba-Lajes-pôrto A i e g r e ~
j aguarãoj , no
subtrecho ou-tuba..
Atube, faixa compreendida entre as
estacas 10 e 5G5.
Art. 29 ~1. .desaprcprlação a que Sê
refere o presente decreto é -onaíderada de urgência para os eferms do
art. 15, do Decreto-lei nc 3. ~!:i5, de
21 de junho de 1941.
Art. 39 :ttste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, re~
vogadas

8.8

disposições em oentrárío.

jjrasília, 25 de fevereiro de 1954;
143º da Independência e 769 da Re-

pública.
.rojo

GOULART

Expedito Machado

~NQ 53.59'6 DE
FEVEREIRO DE 1964

DECRETO

25

DE

Retifica relação que acompanhou o
Decreto n9 51.866, de 26 de março
de 1963, que aprovOu o enquadramenta dos cargos e junções da Rêàe
Ferroviária do Nordeste e dcu ouiras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítutçáo, e
tendo em vista. o disposto na Lei número 3.780, de 12 de julho de. 1960,
decreta:
Art. 10 Fica retlflcada, com a inclusão de Maria de Lourdes Belíórt;
r.eoet. Escriturário AF-2'Ü2.8.A,
no
Quadro IH do Ministério da V!'::LG~ic.. e
Departamento dos

DECRETO NQ 53.597 FEvEREIRO

Art. 19 Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropríaçâo pelo
Departamento Nacional de
Estracae de Rcçiagem,a área de terreno com cerca de 2.919,3V (dois mil
novecentos e dezenove metros e três
décimos do metro quadrado), situada
no Município de Bíguaçu, Estado de
Santa Catarina, de propriedade do
Sr. Osvaldo Manoel Coebho, representada na olanté que com êste Jrai-

xa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos e Pro-

jetos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, necessária à
construção da Rodovia BR-59 (Va~
rtante de Piçarras), no' trecho rtajaíBlg'L:.8ÇU, faixa compreendida entre as
estacas 84B mais. 4,50·a 85l.

Art. 21" A desaproprtaçêo a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência. para os efeitos do
art. 15-, do Decreto-lei 3.365, de at
de junho de 1941.
Art. 39 este decreto entrará em
vigor na datá de sua publicação. revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964:
1431) da. Independência e 769 da República.
Joâo

acompanhou o Decreto nv 51 <-:lBf. de
25 de março de 1963, dos cargos f>
respectivos ocupantes transfer-tdcs 110S
têrmos do art. 2° do referido decreto.
Art. 29 :ttste decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçào revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 25 de fevereiro de ),964;
1439 da: Independência e ,769 da Re~
pública.
Expedito Machado

DE

O presidente da República, usando
da atribtnçâo que lhe confere o art.
.87, Inciso I, da Constituição. Federal.
e nos têrmos do Decre't -lei n? 3.365,
de 21 de junho de 1941, modificado
Dela Lei .n9 2.786, de 21 de maio de
iHô(\ decreta:

Expedito Machado

JOÃO GOULART

25

Declara de utilidade pii.blica,para
fins âe deSap1'Op1:iação pelo Departamento Nacional di,; Estradas de
Rodagem, área de terreno situadrJ,
no Município de, Biguaçu E[;taão de
Sumia Catarina.

obh~.·s Públicas -

Oorreícs e Telégrafos, a relacáo que

DE

DE 1964.

GOULART

DECE1;ro N9 53.593 _

DE

25

DE

FEVEREIRO DE 1964.

Autoriza o cidadão brasileiro Alvaro
de Carvalho a pesquisar minério de
numçanés, no município de Barbacena, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da constituição e LJOS têrmos do Decreto-lei nv 1.985-, de 29

Aros DO PODER

18"
de janeiro de

nas)

decreta:

1940

(Código de Mi-

Art. 19 Fica autorizado o. cidadão

brasíüeíro Alvaro de Carvalho a pesquisar minério de manganês, em ter-

renos de propriedade de Antonio Timoteo de Souza e Ataulfo Corrêa, DO
imóvel denominado 2 Córregos. d.strito de Desterro do Melo. município
de Barbacena, Estado de Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares
(50 ha) . delimitada por um retângu.,

lo que tem um vértice a quatrocentos e dez metros (410 m) . no rumo
magnético quarenta e seis graus nordeste (46° NE)

da

confluência (10.'5

córreg-os Estiva e Araçá e os lados
divergentes dêsse vértice, Os segumtes

comprimentos e rumos magnéticos:
mil metros uunn in), trinta e dois
graus sudoeste (329 SW); quinhentos
metros (500 m) , cinqüenta e oito
graus nordeste (5-8 NW) .
parágrafo único. A execução da
presenteautcrização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique -a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O tídulo da autorização de
pesquisa, que será uma, via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 5GO,OO) e será
válãdo por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964;
143° da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9

53.599 _ DE 25 DE
FEVEREIRo DE 1964

Autoriza o cidadão brasüeirc Roberto
Gonçalves Guimarães a pesquisar
feldspato no município de Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro.

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

ExECUTIVO

tigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de j aneiró de 1940' (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Gonçalves Guimarães a pesquisar feldspato em ter-renos de sua propriedade ê de Walter Gamarra Gusman no lugar denominado Rio sêco, distrito e município
de 'Rio Bonito, Estado do Ro de Janero, numa área de oitenta e quatro
a':-es e oitenta e sete centíares (o o••
0,8487 ha) , delimitada por Um heptágono Irregular, que tem um vértice no tmal da linha quebrada que,
partindo do canto sudoeste (SW)' da
sede do Sítio Santo Antônio, tem os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos, trinta e três metros e cínqüenta centímetros (33,5üm), oitenta
e nove graus trinta e oíto minutos
no-oeste <89938'NW);, sessenta e um
metros (61m), quarenta e nove graus
vinte e dois minutos sudoeste (,
49922'SW); e, os lados a partir desse vértice, os seguintes comprtmentos
e rumos magnéticos: - cinqüenta e
seis metros e círrquenta centímetros
(56,5'Üm), quarenta e nove graus vinte
e dois minutos sudoeste (49922'SW),
quarenta e Um metros (41m) , vinte
e sete graus quarenta e quatro minutos sudeste (2744'SE); quarenta e
seis metros (46m) , quarenta e cíto
graus trinta minutos sudeste ••
(43°3r/)'SE): noventa e oito metros e
cmquenta centímetros <98m,5D), seasenta e sete graus cinco minutos nordeste (67 905,NE ) ; ctnouemta metros
rsom», quarenta graus quarenta e
seis minutos noroeste (40Q46'NW);
dezessete metros e, trinta centímetros
(l7,3Úm), setenta graus sete minutos
noroeste (709{}7'N'W); óínquenta e seis
metros e cínquenta centímetros
(56,51)m), sessenta e sete graus trinta
e sete minutos noroeste (67937'NW).
Artígc único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto UI' 51.726, de UI de ra.,
vereíro de 1963, e da Resolução CNEN,
de 9 de janeiro de 1963, da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29. O titu)o da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros cc-s 3C{),OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da branscrtçâa no livro próprio
o o

0'0'

o

o o o o
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de Registro das Autorteaçôes de Pesquisa.
Art. g.c Revogam-se as dispcsíçôes
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964,
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N'? 53 600 -

DE

25

DE

FEVEREIRo DE 1964

Autoriza o cidallão brasileiro Vinzcios
vouoaaree vasconcellos a pesquisar
doZomita, minérws de ferro e 0',6
manaunés no município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de 29
de janeiro de 19-40 (Código de Minas>,
decreta:
Art. 19. Pica. autorizado o cidadão
brasileiro Vinicius valladares Vasconcellos a pesquisar doíomtte, minérios de ferro e de manganês em
terrenos de Fernando Conde no imóvel denominado Fazenda Ana da Cruz,
distrito e município de Nova Lima,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cento e noventa e oito hectares e
trinta ares OB8,30 ha) , delimitada p-or
um polígono í'rregular, que tem um
vértice a duzentos e cinquenta e quatro metros...; dezenove centímetros.
(254,19m) no rumo verdadeiro de VÜL
te e quatro graus seis minutos nordeste (24()06'NE) do PiCo de Bela Horizonte- e Os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dezessete metros e
cinco centímetros - 07,05), cinco mínutos noroeste (0° 05'NW); treze metros e trinta e cinco centímetros ....
03,35m), dezessete 'graus um minutos
nordeste (7 Q 01' NE), vinte é seis metros (26m), dois graus vinte e um minutos nordeste (2921' NE) ; dezoito met~os e oitenta centímetros (13,30m),
27942'NE (vinte e sete graus quarenta
e dois minutos nordeste); trinta e
nove metros vinte e cinco centímetros
(39,2~m). quarenta é três graus dois
minutos, nordeste (43Q02'NE) ; onze
metros e oitenta e cinco centímetros
(1l,85m), cinco graus quarenta e dois
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minutos nordeste (5Ç142,NE)· vinte a
urês metros e sessenta centímetros
(23,6'Üm>, vinte e sete graus cmquenta
e sete minutos nordeste (27°57TE; "
vinte e três metros (23m), ·quat:)rz~
graus cinquenta e seis minutos nordeste (l4~56'NE); trinta e cinco metros e quarenta e cinco centímetros
(35,45m), oito graus quarenta e nove
minutos nordeste (8 Q49'NE) ; _ vinte
metros e oitenta centímetr-os (20,BDm),
dezesseis gTaUS oito minutos nordeste
(169ü8'NE); vinte metros e quarenta
e cinco centímetros (2H,45m) • três
graus cínquenta minutos nordeste .'
(3950'NE); trinta e dois metros c setenta e cinco centímetros (32,75m),
trinta e um graus trinta e cinco minutos no-deste (31l(35'NE); trinta e
seis metros e dez centímetros (36,10),
trinta e sete graus cinqüenta e dois
minutos nordeste (37952'NE); dezenove
metros, dez centímetros 19'1{lm),
vinte e um graus onze minutos nordeste (21,?11'NE); vinte e nove metros
dez centímetros (29,lúm), trinta e oito
minutos noroeste (38'NW); duzentos e
dez metros (21'Üm), trinta e dois graus
quarenta e sete minutos no-rdeste .'
(32°47'NE); duzentos e trinta metros
(230m), oitenta e sete graus vinte e
sete minutos nordeste (87927'NE) ;
quarenta e um metros trfnta centímetros (41,30m), cinquenta e oito graus
olnquenta e três minutos sudeste ....
(58953'8E); treze metcos e oitenta
centímetros (13,8'Üm) setenta e sete
graus trinta e três minutos noroeste
(77933'NW); mil e trezentos metros
(l.3Q(lm), sessenta e quatro graus
treze minut-os noroeste (72913'NW),
quatrocentos e noventa metros (49-Dm),
trinta e quatco .graus dezessete minutos nordeste .C34017'NE); seiscentos €
sessenta metros (660m), setenta e nove
graus quarenta e sete minutos sudoeste (79'27'SVn; duzentos e dez me.
tros (21Gm) , cínquenta e cinco graus
treze minutos noroeste (53913'NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv .51.726, de Hl de
fevereiro de 1963, e da Resolução Cl\TEN
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1~63, da
comtssão Naci-onal de Energia Nuclear.
Art. 29. O título da autorização de
pesquisa, 'que será .uma via autêntica
dêste Decreto, pagará.a taxa de mil e
novecentos e noventa cruzeiros ( ....
Cr$ 1. 900,00) e será válido por dois
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(2) anos à contar da. data, da transc-íção no Iwro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.

Art .. 3'?

Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 2'5 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência c 769 da República.
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
oeste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (CrS 30·J,O'Ú) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se- as disposições
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964;
143" da Independência e '169 da República.

DECRETO N.'? 53.6il! - DE 25 ns
FEVEREIRO DE 1964
Autoriza o cidadão brasileiro Acenasno Cyprzanoda Silva a pesquisar
água mineral no município de lklutum.· Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. n.v I, da Constituição e nos

têrruos do Decreto-lei n.c 1.985, de
29 de janeiro de 1940

(Código de

Mirias) , decreta:
Art.!.'? Fica autorizado o cidadão
brasíle.ro Acendíno Cypriano da 5.1-

va a pesquisar água mineral, em terrenos devolutas, no lugar denominado
Cabeceira do Córrego Vargem A.legre, distrito de Roseiral, município
Mutum, Estado de Minas Gerais. numa área de trinta hectares (30 ha)
delimitada 'por um retângulo que tem
um vértice a setecentos é treze metros (713m) no rumo magnético oitenta e um graus sudeste (819 SE)
da. confluência dos córregos Fervedouro e Vargem Alegre e os' lados
divergentes dêssa vértice, os segutntes comprimentos e rumo magnétacos: seiscentos metros (600m),
Cinqüenta graus nordeste (509 NEl;
quinhentos metros (500m), quarenta
graus. sua este (409 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.v 30.:230, de 1 de
dezembro de i851, uma vez Se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere '0 art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substàndas
discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.

aogo

GOULART

Antpnio de Oliveira Brito

DECRETO N.Q

53~602

FEVEfillIRO DE

-'-

DE

25

DE

1964

Autoriza o cidadão
brasileiro José
Pinto dos Santos a pesquisar quartzo e mica no município rJ.,e Santa
Maria ao Suaçuí, Estado de Minas
Gerais.
o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 8~'. n.c I, da Constituição e nos
tõrmos do Decreto.Ieí nc 1.985, de
29 de janeiro de 194{) (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pinto dos Santos a
pesquisar quartzo e mica em terrenos
devolutcs no lugar denominado Safírão, distrito de São José da uaríra,
município de santa Maria do suaçui,
Estado de Minas Gerais, numa 'área.
de cinqüenta e três hectares vinte e
cinco ares (53, 25 ha) . delimitada por
um polígono irregular. que tem um
vértice a quatrocentos e vinte e oito
metros (423m), no rumo magnético
de sete graus nordeste (79 NE), da
<confluência do córrego da Ancanga
e Ribeirão da Safira e 03 'lados a
part.r dêsse
vértice, 03 segumt.es
comtc-Imentos e rumos magnéticos:
setecentos e três metros (703,m), vinte e nove gr3.US, quarenta, minutos sudeste (299 40' SE); duzentos e emcüenta metros (250 m) , ,sessenta. e um
;raus quinze minutos sudoeste (61\1
15' SW); setecentos e setenta e um
metros (771m) , oitenta graus quinze
minutos noroeste (SC,? 15' NW); qUi"nhentos e quarenta e dois metros
(542m), seis graus quarenta minutos
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nordeste (6Q 40' NE); trezentos e. oitenta e um metros (381m). sessenta
e nove graus. vinte minutos nordeste
(69'! 20' NE); duzentos e vinte e um
metros (221m), setenta graus sudeste
(70Q SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica' sujeita às
estípulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230. de 1.9
de dezembro de 1951, uma vez se venque .a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que 53 refere o art. 25' do citado
Regulamento ou de outras substânelas discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 25' O titulo da autcr.aacâo de
pesquisa, que será uma via autênt.ca
deste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e quarenta cruzeiros
.
(Cr$ 540/10) e será válido por dois
('),) anos a contar da data da trans-

crição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3,9 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Brasília, 25 de fevereiro de 1964;
1439. da Independência e 769 da República,

JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito
DECRETO

N~

53.603

Ainda não foi publicado no Diáf-iO
Oficial.

DECRETO NQ 53.604 - DE 25 DE
FEVEREIRO DE 1964
Revoga o Decreto n 53.071, de 3 de
dezembro de 1963
Q

o

j-resídente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constdtuiçâo, e
_ considerando que os motivos que
determinaram a adoção do horário
especial desapareceram c-om as chuvas que têm caído últímamemecem
várias regiões do País,

.-

considerando que o inicio do pe-

;1'1000 escolar aconselha a cessação

da medida, decreta:

Art, . lÇ> E' revogado, a partir da.
hora zero do dia 19 de março d-e
1964, o.Decreto no 53.071, .de 3 de dezembro de 1963, que instituiu a Hora
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de Verão eP-1 todo o Território Nacional

Art. 29 ltste decreto entra em vigcc- n. data de sua.. pubhcaçao, ("0'.-0gadas as dísposiçôes em conn-arro.
Bra.. sitie. 25 de fevereiro de 196,;;
143(1 da Independência e 76'" .da República.
JoÃo GOULART
Antonio de Oliueira Brito
D~C}~E'l'O

l'!" 53.305 -

FEVEJU'/IRo DE

DE

25 na

1964

Retifica o enquadramento de cargos e

tiuiçoee ao tnstüuio Brc-ueuo -ae
Geografia c

1'. statistica,

tendo em

vista os Processos 1. 557-53 e 150-64
da Comissão ae Classijzeéiçc.o d~
Cargos.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere' o artfec
87, Hem T, da: Constituição e tendo
vista o dispos .c no Decreto número 52.144, de 25 de junho de 1963 e
nos arts. 48 e 56 da Lei ns 3.780, de
12 de julho de 1960, decreta:
Art. 10 Pica refíücado, na forma dos
anexos, L. ez.quadramento dos "cargos
c funções do' consetno Nacronal ae
Geo.rrafla, do acistítutc Brasileiro de
Geografia e Estatística, aprovado l-elo

Decreto nv 5' .367, de 11' de dezembro

de 1961, na Parte Permanente reíatí ,
nesses de ,\u-rlOxarii'e
(AY.
101), Armazenista \.F. 102)
Oifciai de.L unístração
(AF.201):
Pedreir~
A. :ll) , Pintor
(A. 105) ,

va às sõncs de

Compositor (A.401)., Encaderne.dor
(A.405), Impressor (A.407), Camínteiro (A.60n, Marceneiro (A. 6(3) .
Eletricista-Instalador, (A. 802), Lanterneiro lA, 1. 710), Arquivista (EC.
3G3) , Serviço (GI. 1<lJ2), Oínetécníco
(:P., 501), Arquiteto (TC. 60l) e Cirurgião-Dentista
(TC. rm), e aprovado
pelo Decreto n? ;'-2.135, de 17 cJ.2 junho
de lS63. na parta Especial. elatdva \5
séries de classes de Datilógrafo (AF.
503), COZinheiro (A.50D. .a-mucrro,
Hidráulico (A. 1201). Soldador (A.
1700) , Motorista ('J'r~. 401), Guarda
(GL. 20:) Auxiliar de: portama (GL.
30?), Técnico dr Contabilidade (P.
701)

Pot-e-ta -nr trlsta (P. 1003). Ope-

radc- de Geodésia k.1? 1213), Calcultsta de área (14.C~,), Contador (Te. ..
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302) e Mécucc (TC. 8r ' )

,

bem como

as relações nominais eorres c-v-d-ntes
Art. 29 A:3 retificações a que se rej
fere êste Decreto prevaíeecrâc a nartil' de 1° de julho de 1960. salvo com
referência ao pessoal benefícrado pelo
art.. 29 da Lei nc 3.967-61, cujos efeitos vigoram a partir de 6 de outubro
de issr.
Art. 39 :Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. re-

vogadas as disposições em eontrúr:o,
Brasília, -25 de fevereiro de 1964,
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

(*)

Os anexos a que

se refere o

texto

f-oram 'Publicados no Diário
Oficial de 4de março de 1964.

(de agora em diante cl- :..nada. "a Organízaçâo") .
O Govêrno da República da Venezuela (de agora em dlente chamado
"o Oovêrnc da venezuela"), e outras
Nações-Membros e Membros-Associados da Organização, partes neste
Acõrüo, segundo 3.S determinações dos

art. 11
V dêste Acôrdo,
Considerando
o estabelecimento, em Ú56, em CU_
ráter temooiamo, por uni período Iní,
cía., de dois anos. do Instituto LatmoAmericano de Treinamento e Pesquisas
Florestais, por meio de um acôrdo
concluído entre o Govêrno da Venezuela e a Orgarnzaçâo, em 3 de -uaío
de :i95rj , -m conser.üêncía da ReSO"lÇã0 nv 37-55 da Conferência da Or-

DECRETO N9 53. S06 - DE 25 na
FEVEREIRO DE 1964

ganização e prcrrogado. prrmeiramente, até 31 de dezembro de 1959, por

promulga o Acôrdo para o Estabelecimento _em caráter Permanente de
um Instituto Latino-Zmeriamo de
Treinamento e Pesquisas Florestais.

dezembro de 1958, em consequêncía
da Resolução nc 3-29 do Conselho da

O Presidente da República, havendo
o Congresso Nacional aprovado pelo

Decreto Legislativo nv 25-, de ':963. o
Acôrdo para o Estabelecimento em
Caráter Permanente de um Jnstibuto
Latino Americano de 'I'retnamento e

Pesquisas Florestais, firmado em Roma; a li-: de novembro de 1959E havendo sido depositado,
17
de dezembro de 1963, junto ao Diretor7'Geral da Oraanízação das Nações
Unidas para, a Alimentação e a Aaricultura, a Carta de Adesão ao refe-

em

rrdo ACÔl do;
Decreta que o mesmo. apenso po
cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêla se contém.
Brasília, 25 de fevereiro de 19i3-1:,
14:~9 da Independência e 76(: da, Repú.,
blíca.

troca de notas" datadas de 19' e 8 de

Organização.

as nniutõaae» do lnstttuto, errado
sob Os auspícios da Organização, para
Incentive. a ex-erção do programa da .
Organtzacão no campo da sllvtcun.ura
na América Latina e· realizar Os objetivos determinados no preêmbtno Co
acôrdo provisório de 3 de maio de
1956.
o desejr de estabelecr r o Jnstibuto,
er-i base permanente, como conse-

qüência das Resolucôes acima mencto;
nadas e da Ccv-terência da Organizaçâo, e
De acôrdo com as di.~PCli'jç,5flS ao
Artigo XV da constítuicão da Organização, relativas à "conclusão de.
r'

ordos entre a Organização e 88 Nu-

ções-Hembros para o estabelecírncn-o
de ínstítuiçõe internacionais que tra,
ten. de assuntos concernentes à alin-entação e agricuítura,
Ccncordars m no seguinte;

JOÃo GOULART

.João Aaunssto de Araujo castro
Acõrdo para o estahelecimcnta, em
caráter Permanente, de um tnsututo Latina-Americano de Treinamento e Pesquisas Florestais sOb Os
auspícios da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Açricultura ,
Preâmbulo

A organização C:.as Nações Urridaa
para a Alímentaçãc a a Agricultura

ARTIGO 1\1
Bstaôelezimento do ;,"Ttstituto

1. A Cr.ranizaçâo, o Govêrno a
Venezuela e -'s or tras Naçôes-Memoras e Membuos-As-cclados da Cr<J3,~
nlzação, partes neste Acõrdo. estabelecem, em caráter permanente, ') Instituto .atino-Amerícano de 'I'remamente e Pesquisas "lorestais (de 2.'20Ta em diante chamado "o Instituto").
o qual 2 cojocad. sob os auspícos da
Organização e das nações acima .nen,

12.
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olonadas, e cujos objetivos <> estrutura
serão os estipulados nos artigos seguintes.
2. 1- sede "o t-istítuto se-á a Escola
de Silvicultura da Universidade dos
Andes, em Mértda, no Estado de 'Mér: da, República da Venezuela.
ARTIGO 29

partid;;o.ção

Poderão paa'ticípar dêste Acôrdo:
- a Oraamzacâo:
- as Naoções_Mem'bros OU Membros
-Assoclado; da organização.
ARTIGO 3 9

Objetivos e funções

1. Os objetivos e funções do mstítuto serão:
a) realizar pesquisas, prínc (JaImente apücadas, que possam contribuir

efetivamente para a boa conservação,
utilização ~. desenvolvimento dos recursos florestais da América Latina, e
que sejam Jc Interêc:
primordial
para o maior número possível de Naçôes-Metnbros e Membros-Associados,
partes neste Acôrdo:
.• b) mtnistrar cursos de tnstruçâo
para o treinamento especializado de
técnicos floresta-is, levando em conta
as necessidades facilidades educaoíonais dJ., região La tino- Americana;
c) colhêr,
clessrrlcer e distribuir
todo material. cientifico qu : lhe tiver
sido enviado por outros institutos ou
departamentos florestais nactonaís,
dentro dos limites de e-ias funções;
,d) manter os gcvc-ncs contratantes
a par dos trabalhos teóricos e práticos realizados nas florestas é das pesquisas feitas, na região. por outras
agências competentes, com a fina lida"
de de, pror -ver a cooperação regional.
2. As atividades acima mencionadas
serão -eallzadas em cooperação com
a Esci..a, de Silv'cultura -ta Uníversidade dos Andes.
ARTIGO 4 Q

órgãos

Os órgãos do Instituto serão:
O Conselho Diretor
O Comitê Executivo
O Presidente
O ::'l'etor

".llTIGO S"

O Conselho

r-vetor

O Conselho Diretor consistirá de:
um representante do oovõ.ao da

Venezuela;
- um representante d-e cada uma
das outras Nações-Membros Contratantes ou Membros Associados da Orgamzaçâc:
- O -restdente do Instituto;
- Diretor-Geral da Organização ou
seu representante, na qualidade de
Conselheiro.
2. O representante do Govêrno da

VeaezuelaJ e das outras Nações-Membr..,.., e- ..: ':mbros-A ssoclados, partes
neste Acôrdo, terã-o du-etto, cada um,
a um --~'~. O Presidente só votará
€R cas
de emr -te. O Conselho :cireter elegerá três Více-Presldentes
dentre seus membros e adotará seus
próprios estatutos. O Diretor do Instituto terá as funções de secretário
do Conselho Diretor.
3. O Conselho Diretor reunir-se-á,
Jl~l..· menos,
uma. 'Vez em cada dois
anos
preferivelmente, em conjunto
COl'" a Con.Issã -: Latino-Americana de
Btlvlcul ura da ........ -r-- 'vacão, e no
mesmo local onde ela se ret.nír .
4. O Conoell-» ntreto-, em sua primeira sessão após a. entrada em vigor dêate Acô-dc aprovará as prtnctpais diretrizes pen-a um programa de
-trá;::? lho, a longo prazo'. do Instituto
5. O Conselho D'retor terá tam,
ibém as seguintes funções:
- aj.recia-aaprovação dos 1":'Iatórios das atividades do Instituto.
a, êle submetidos pelo Comitê Executivo;
- apreciação e aprovação d-os 'f, ~ ••
lanços dos dois anos finar.cetros anteriores, a êle submetidos pelo COmitê Executivo:
- apreciação e aprovação do progrnma de trabalho do Instituto . .l 'i.!l
dois anos -aauíntes:
- apreciação e aprovação do orçamento no Instituto para 00 dois anos
seguintes;
- apreciaçã-o e aprovação de q-ralquer outra proposta a êle submec.da
pelo Comitê Executivo:
- desígnaçâo do presidente do Il1~~
tituto;
- designação do l)ir:tOl' do Instd,
tuto;
- apreciaçã-o de qualquer matéria
que rião tenha sido delegada a our-o
órgão d-o Instituto.
6. O prosrama de trabalho e o orçamento. do Instituto, após aprova-tos

Aros
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pelo Conselho DiretoT, serão transmi ..
tidos ao Comitê Regional de Pesqussae
Florestais da Comissão Latino- Amer.oana d-e Silvicultura, para quais-

quer comentários que êste considere
cabíveis e que possam servil' de nor-

ma com respeito a futuros programas
de trabalho e orçamento.

ExECUTIVO

tório justificando as razões da adoção ue tais medidas.
Se, entre duas sessões do Comitê
Executivo, ocorrer alguma emergência, o pn dente tomará tõdas as medldas cabíveis com respeite às tunçôes
acima mencionadas e l'dataiTá o fato
na sessão seguinte cc Comitê. Exacutívo.

ARTIGü 6 9

Comitê Execütino
1. O Comitê Executivo será cora-

posto do presidente, os três více-presidentes do Conselho Diretor, ') representante de Govêrno da venozuela ou seu suplente, e o Diretor-Geral da Organização, ou seu representente, na qualidade de Conselheiro.
O representante do Govêrno da' Venezuela e cada Vice ..presidente, exceto
quando no exercício da Presidência,
só votará em caso de empate. O Diretor do Instituto terá a função de
Secretário do comité Executivo.
2. O Comitê Executivo reunir-se-a,
pelo menos, uma vez por ano, na sede,
do Instituto e na data determinaca
peloa estatutos. Ademais, o Comibê
Executivo pode reunir-se, 'em sessões
especiais" em qualquer luga., quando
necessário.

3, As funções do Comitê Executivo
serão as seguintes:
- apreciação e aprovação dos :'e1'1·tários das atividades do Instituto a
serem submetidos ao Co.rselho Drretol';
- elaboração do programa de trabalho e de quaisquer outras propostas,
sôb;e o mesmo,
relativos aos dois

anos seguintes considerados úteis pai-a

ZUg submissão à aprovação do Conselho Dtrctor;"

- elaboração do orçamento para os
dois anos acima mencionados. oara
submetê-lo à aprovação do conselho
Diretor;
- elaboração, adoção e anucaçâu ue
r~~l;;~~;quer regras necessárias à real-za ..
C9.D das atívídvdes do Instttutc rem'a..s
essas que serão submetid.as 2..0 Conselho Diretor para. confirmação.
- supervisão permanente de tôdas
as atividades do Instituto;
~ resolução de. todos os problemas
que possam sur't..v na realizacá- ca,
atividades do. Instituto e de' medo
geral, 2J adoeãc de quaisquer outras
med.das conslderàda.s úteis ou neces.
sártas à realízacàc das mesmas atívídadas, soe a condição de que seja enviado ao Conselho Diretor um rela-

ARTIGO 7':'

O

presidente do Instituto

1. O Presidente do Instituto será
nomeado pelo conselho Diretor para
um período de quatro an~ e a sua indcação será f-eita conjuntamente pe.,
lo Gcvêrno da Venezuela e r..elo 11iretor-Geral . O Presidente do Instítu,
to será o presidente do Conselho Diretor e
Presidente do Comitê Executwo. Será o representam-e l"gal de
Instituto em tôdas as suas transações.
2, O Presidente será r-sspcnsavel
pelas relações entre o Instituto - e a
Paculdade de Ciências Florestais da
Universidade de, "Los Andes", consideradas -as suas respectívaz necessída,
des.
3~. Observadas as disposições do artigo XXV dêste Acôrdo, I) Presidente
será responsável por tôdea ns relações
oficiais entre o Instituto e os centros
de pesquisa na Venezuela ou no estrangeiro bem como pelas relações
com os Governos e, Orgacrízações Internaclonais ,
4, Baseado nas propostas da Direter. o presidente poderá nomear e de,
míür o pessoal técnico e admíníst-atívo do Instituto.
5. C Presidente convocará as sf'Ssôes do Conselho Diretor do Co-rttê
Executivo de acôrdo com as dtspceições dos estatutos do Instituto
6. Além das funções mencionadas
neste Aratígo, o Presidente -tescmpenhará tôdas as demais. determinadas
em outros artigos dêste Acordo.
7. A remuneração do Presidente e
os extraordinários atribuídos a seu
cargo serão fixadas pelo conselho
~~'~~~~o~ previstos no orçamento do

°

ARTIGO

O

81)

Diretor

1. Após consulta ao Diretor -Ger-al
da Organização o Qonselhn Diretor
índlccrá um Diretor na base do horário integral.
2. O Diretor estará sob a autoridade do Presidente e terá as seguintes funções:

Ares
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li) gerência, orga.nizaçã'O e admíms.,
tração do Instituto.
b) elaboraçãoide tôdas as publicações a serem editadas em nome do
Instituto e a SUa sub missão à consideração final do Presidente e do
Diretor Geral da Orgec.dzaçâo.
3. O Diretor' será nomeado para
um período de 4 (quatro) anos. As
condições da sua nomeação serão de
terminadas pelo Conselho Diretor de
acôrdo com a proposta do Comitê
Executivo que pode aprová-Ias pro
vísóríamente,
ficando
sujeitas à
confirmação do Conselho Diretor
em sua sessão seguinte. Nos casos
de ausência' ou Incapacidade do Diretor 'no cumprimento de seus devexes, o Comité Executivo designará um
funcíonáeío do Instituto para substitui-lo provisoriamente. Em casos
graves, o comité Executivo pode ta
suspender o Diretor, se considerar t81
atitude indispensável. O comité Exe.,
cutívo deverá, no entanto, convocer
urna sessã-o especial do Conselho-Diretor para resolver a 'situação.

ARTIGO

9\1

Pessoal

O pessoal técnico do Instituto será
recrutado dentro da maior érea geo
gráfica. O pessoa; técnico e admims
tratívo será responsável perante o
Presidente e estará sob" a supervisão
imediata do Diretor. A responsebílidade de tudo o pess-oal inclusive o
Diretor no cxerc'c;o de 'suas funções
será de caráter ínternaolonal .
ARTIGO

10

Bens e equipcmentoe

O Govêrn-, da Venezuela assegura

que a Univereddade de "Los Andes"

continuará a pôr a disposição do Ins
trtuto as terras, prédios, mobílias,
equipamentos e uüuõcoes . jrúbhcas
enumeradas no Anexo "A" dêste
Acôrdo, e tôda a responsabtltdade por
sua
conservação
e
preservação.
QU03.-isqu8r facílidedes adicionais propostas pelo Instituto serão objeto ü~~
um Acôrdo entre a Faculdade e o
Comitê Executivo do Instituto.
ARTIGO 11

'

Financiamento, assietêncui
aflministmção

e

1. O Instituto será financiado por
sua conta no Banco Central da vc-

)87

nezuela pelo Govêrno de. venezuela
e demais Nações Membros e Memeros-Associados, par'tes ne.steA~:lÔl~
do, segundo uma escala de conterbuíções a se r· aprovados por, pelo
'menos, dois terços das Nações Membros ou Membros Assocícdos partes
neste Acôrdo , Nos primeiros 5 temCO)
anos- após a entrada em vigor
dêste Acôrdo, essas contribuições serão feitas segundo a escala indicada
no incluso Anexo "B·, escala esta
que leva em conta a maior responsa
bilídade do Governo da Venezuela
bem corno a extensão e a importância dos recursos floresta.is das dem-ais
Nações Membros e Membros Associados partes néste Acôrdo,
2. As quantias a serem pagas pelas Nações Membros ou Membros-Assaciados da organização, partes nêste Acôrdo, e não enumeradas no Anexo "B", serão determinadas pelo
Conselho Diretor por mcíorte de dois
terços dos votos.
3. A pedido do Instituto, a orga
nização pode dar conselhos e orientação técnica sõbre a Organização e
o Prognama ide Trabalho do jnsituto.
A Organização pode. outrossim;' prestar assistência na própria ímplemen .
taçâo do programa. de trabalho do
Instituto tornando acessíveis serviços
de especlaüstas que podem ser índíoados pela Organlzaçãc, numa base
regional, de acôrdo com o Programa
Ampliado de Assistência 'I'éoníea ou
Programas Similares quanto tal ato
fôr julgado cabível e praticável pelo
Diretor Geral da organização. O Di
retor- Geral da Organização pode
também, excapcíonalmente, sujeite a
aprovação do orçamento pela Oonfe
rêncíe prestar assistêncíe financeira
fora do orçamento regular da arganização ..
4. O

Comitê Executivo poderá
aceitar queásquer donativos ou COncessões de governos, instituições ou
particulares, desde que êsses donativos ou concessões se destínemà contánuaçâc dos obj etos e funções do"
Instdtuto.
5. o. Govêmo da Venezuela e as
demais N>3.ÇÕ8S Membros e Membros .
Assccicdos da organização se comprometem 0, promover o estabelecí .
mente de uma 'fundação particular
de acôrdc com as leis nacionais enucáveís . E~'sa fundo.·ção atuará como
contribuições anuais depositadas em
patrocinadora do Insituto
arreca .
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dando" para êsse fim, dinheiro de
fontes públicas e privadas, e criará
com êsses recursos, um fundo monetário cuja. renõa SETá usada exclusivamente para financiar as atívíddes
do Insitu to.
6. O Comitê Execut.vo, 'com base nos
recursos disponíveis, deverá preparar
e submeter à aprovação do Conselho
Diretor um projeto de programa de
trabalho e de orçamento do Insíturo
para o período financeiro seguinte.
No caso de um. aumento imprevisto
doa renda orçamentária, o Comitê
Executivo decidirá o que será feito da
mesma e relatará sua decisão na sessão seguinte do Conselho Diretor.
7. Os regulamentos financeiros estabelecerão as normas a serem seguidas, nos gastos dentro dos limites do
orçamento aprovado, nas despesas
correntes para a administração do
Insituto, bem como nas tranferêncías
consideradas necessárias dentro do
orçamento.
8. O Comitê Executivo tomará as
providências neoessárfas para a revisão isolada das contas do rnsttuto.
AnTIGO 12

Estatuto Legal
1, O Instituto será considerado co"
mo uma instituição Intemecíonal
com capacidade jurídíoa pata realizar
quaisquer atos legais relacionados
com seus objetivos e que não ultrapassem os poderes concedidos por êate Acôrdo,
2. Com exceção das obrfgaçôea ex.
pressamente determinadas nêste Acôrdo, a Organização, o Govêrno de Ve riezuela e as outras Nações Membros
contratantes ou Membros ASsociados
e ti Unrversídade de "Los Andes" não
serão responsáveis par qualquer obrigaçóes civis financeiras ou de outr-a
esnécíe com respeito ao Insttuto .
'3. O Govêrno da Venezuela e o
rnsttuto de-cidirão quais as ímunida
des e facilid·ades necessárias à operação do Instituto e ao alcance de seus
objetivos, ínc.uíndo ínvíolabilidade de
bens e arquivos, imunidade prccessual, e sujeita aos processos legais,
ísençâo de ímpõsto e taxas de impor
tação é das restrições sôbre os artigos destinados ao uso exclusivo do

Insttuto .

4. O Govêrno da venezuela e cada
uma das demais Nações Membros e
Membros Associados da Organização,

partes nêste Acôrdo, concederão ao
Membros do Conselho Diretor bem
como ao pessoal do Insituto, execetuados seus próprios nacionais os
privilégios e imunidades necessárias
à realização de seus deveres.
5. Além disso, o Gnvêrnc da Venezuela facilitará a entrada e a perma.
nência na Venezuela, observadas ee
leis que possam estar em vigor, d-Os
representantes d·a,s Nações- Membro"
e Membros Associados da organiza.
ção partes no Acôrdo pàra visitar o
jnsitutc e conhecer suas atividades"
facilidades.
ARTIGO 13

Relatórios annais
O Presidente submeterá todos {J!S
anos, ao comitê uxecuuvo relatórfos
técnicos. admíntstrativos e fincnceís-os sõbre os trabalhos realizados pelo
Insítuto. Esses relatórios juntamente com os comentários e recomendações feitas pelo Comitê Executivo e
um relatório do Comitê Executivo sôbré seus próprios atos, serão submetidos ao Conselho Diretor sôbre os as :
suntos tratados nesses relatórios,
juntamente com seus próprios comentários, recomendações e decisões. serão comunicados ao Gcvêmo da venezuele, às outras Nações- Membros
e Membros Associados e ao Comitê
Regâonal de pesquisas Florestais da
Oomissâo 'Latino Americana de Silvicultura, para submissão, com. seus
comentários ao Conselho de.-Organí .
zação . T,al.relatório será também colocado à disposição das outras. Nações Membros e Membrcs-Assooladoe
de Organização, a pedido dsstes.
ARTIGO 14

Reçulamestoa
O Comitê Executivo elaborará e
adotará. as normas e regulamentes
neceasários ao trabalho e funciona ~
menta do Insituto . :Ê:les íncluirâo ' :regras relativas ao funcionamento dos
órgãos do Instituto, (estabutos) , ao
pessoal (regu.amento do pessoal) e
à edmlnísbraçâo financeira do Instituto (regulamento ffnanceíro:
Sujeitos a serem adaptados às exigências especiais dó Insítuto tais normas
e regulamentos basear.se-âo nas
principais disposições das normas e
r-egulamentos da Organlaação , Serão
submetidos, para confirmação, ao
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ocnsenic Diretor em sua próxima
sessão .
AR~lGO

15

Adesão
1. A aceitação dêste Acôrdo pelo
GOvêrno da venezuela e pelos oovêrnos dils outras Nações Membros e
Membros Associados será efetuada
pelo depósito do instrumentp de adesân de cada Govêrno junto ao Diretor Geral da Organização e entrará
em .vigor no momento do recebíment.() peta Diretor Geral de. Venezuela,
ao tôdas as outras partes do Acordo.
às outras Nações Membros e Membros Assoeíados da Organização e ao
Secretário-Geral dos Nações tjmdas ,
2. A adesão da Organização a êste
Acôrdo será efetuada pel-a adoção pe1a. Conferência da resolução allrovando êste Acôrdo ..
3. Após a adesão da Organização
êste Acôrdo entrará em vigor, logo
que o Govêrno da Venezuela e de outras quatro Nações Membros depositem os instrumentos de adesão junto
00 Diretor- Geral da organização,
desde que tais adesões sejam recebidas dentro de um ano após a data
da aprovação dêste Acôrdo pela Con
ferêncía da Organização.
ARTICO

16

que informará o recebimento das
adesões e a ent])adaem vigor das
emendas a tôdas as Nações MembrOS
e Membros Associados da Organizeçâo, partes nêste Acôrdo, e também
o Secretário Geral das Nações Unidas. Os
direitos e obrígaçêes de
qualquer Neçâo Membro ou Membro-r
Associados da Organização, partes
nêste Acôrdo que não tiver aceitardo emende . implicando obrig-ações
adicionais continuarão a ser regulamento pelas determinações ante rio res à emenda
ARTIGO 11'

Reservas
A adesão a êste Acôrdo não p-ode
estar sujeita a reserva.
ARTIGO 18

Aplicação TerritOrial

As Nações-Membros d~ Organização, ao se tornarem partes do Acôrdo, deverão; no momento da adesão.
determinar explicitamente a que
territórios êsse Acôrdo se estenderá.
Na falta da dacleraçâo, o Acôrdo de
verá ser considerado como abrangendo todos os territórios situados na
Região da Amértca Latina por cujas
relações internacionais o Governo interêssadc fôr responsável. Estando
sujeito às determinações do Artigo
20 dêste Acôrdo o âmbito da aplícaçâo territorial pode ser modificado
por uma. declaração subsequente.

Emendas
ARTIGO 19

1. ltste Acôrdo pode ser emendado

Interpretação e solução das
controvérsias

com a aproveção de dois _terços das
Nações" Membros e Membros Associa

~~~r~; a~~â~~eÇã~, viri~~~a ~~~~

entre as referidas nações.
2. A emenda só se tornará efetivá.
com a concordância do Conselho da
Organização, a menos que o Conselho
considere desejável apresentá-la à
Conferência para aprovação e entrará em vigor somente a partir da data da decisão do Conselho, conforme
o caso. desde que, implicando em noves obrigações para as nações partes
nêste Acôrdo, entre em vigor paro cada nação quando de sua. adesão à
referida emenda.
3. Os instrumentos. de adesão às
emendas implicando em novas obrigações. deverão ser deposítedas junja

to ao Diretor- Geral da.

Organização

Qualquer controvérsia relativa à
Interpretação ou à. aplicação dêste
Acôrdc caso não seja reeolvída pelo
Conselho Diretor, deverá ser apresentada a um comitê composto de um
membro designado por cada urna das
partes, além de um presidente escolhido pelos outros Membros do Comi-tê.

As recomendações do Comitê. enquanto não consideradas obrígajórtas
deverão tornar-se a ba-se de nova
consideração doas partes interessadas
no assunto c-ausador da controvérsia.
Se esta não rôr resolvida pelo processo emaprêço, a solução deverá serprocurada através de quaisquer dos
meios. pacíficos mencionados na carta das Nações Unidas.
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ARTIGO

20

Denúncia

1. AJ:, partes dêste acordo poderão
denunciá-lo a qualquer momento após
o período de um ano c. contar da
data de sua adesão ou da entrada em
vigor do Acôrdo. não importando a
ordem cronológica da ocorrência.
dê..."S83 ratos. A denúncia entrará em
vigor seis msses após a de.ta do 1'8
cebímento de sue notificação pelo
Diretor Geral da organize,çâ6. Este

participará o receaírnento da notífí-

cação ao presidente do rusttutc, ::'.0
Govêrno óa Venezuela, a tôdas' as
Partes do Acordo. às Nações Membros

e Membros assocreccs da Organização
e oSeCl;et;irio Geral das
Nações

Unidas o recebimento da notifícação .
Este participará ao Presidente da
Instituto, o Govêrno da
Venezuela,
tôdas ás outras partes do Acôrdo Na_
ções Membros e
Nações .assoc'edaa
da' Organização e o Secretário Geral
das. Neçôes- Unidas, o recebimento da
notificação. As obrigações f.nancelras da parte que denunciou o aoôrdo
deverão incluir B, totalidade do perrdo financeiro no qual se creu-eu a
denúncia.
2. As Nações Membros da O:'1::mização partes dêste Acôrdo responsá
vcts pelas relações ínternecionais de
mais de um terrttórjo deverão 0.D de
nunciar êste Acordo, especificar a que
territórto ou terrftórtos a denúncia
se refere. Na ausêncóa dessa declaração. a denúncia deverá ser considerada como relativa a todos os terrt .
tódos eituedos na região da América Latina por cujas relações internacionais é responsável. executando
se os' Membros Associados.
3, Qualquer Nação Membro ou
membro Associado da Organização,
parte nêste Acôrdo que notificar sua
retirada da Organízação, deverá ser
considerada como tendo aímuttânea,
mente denunciado êste cAcõrdo, e a
referida denúncia será considerada
como abrangendo todos Os territórios
por cujas relações ínternae'onaâs a
Nação-Membro considerada fôr res.
ponsável .
ARTIGO 21

Terminação

1.
se:

nste

Acôrdo

será

terminado

q) fôr denunciado pelo Govêrno-da
Venezuela ou pe.a Organização, ou;

b) o número das outras N-açõesMembros Contratantes ou Membros
Associados, devido às denúncias .icar
reduzidos a menos de quatro, Nêsse
caso, o Acôrdo poderá ser mantido
se os per tcctpantes restantes assim o
decítürem por unãnhnidade, com a
concordância da Organiaaçâo e do
Oovêrno da Venezuela.
A terminação efetivar-se-á a
6
(seis meses: depois ÇJl..l8 o Du'etor-rjeral. participar o recebimento das uotifícaçôes necessárias ao Presidente
do Instituto,
.2. Quando da termíneçâo rtêste
Acôrdo, e desde, que tenha decorrido
o pertodo» acima referido o Oonntê
Executivo após consultar
Govêrno
da Venezuela deverá devolver à Pa
ouldade de Ciências Florestais da
Uníversidade de "Los Andes" todos
os instrumentes postos à disposição
do Instituto, pela referida faculdade
e liquidai' tódas as dividas restantes
do mesmo, ApÓS o cumprimento de
tôdas as obrigações, o saldo será dístrrbuído entre o Ctovêrno da venesuela, as outras Nações Membros con
tratantes por ê'es pagas durante o
período de financiamento do Instttu.,
to, tanto em base permanente como
provisória, Os Govêrnos partdo.pantes que. no momento da termlnacâo
dêsse Acôrdo. estive-em em débito
de suas contrtbuiçõej, an-rais. mesmo
que sejam coneecutívas. não terão di,
certo a recebe!' parte alguma dos
bens.

ao

ARTIGO

22

LínguEts
Os textos em inglês e espanhol
dêste Acôrdo são igualmente válídos .
ARTIGO 23

Quorum a maioríc; TiCiS sessões ao
Conselho Diretor ou do Comité
Executivo

1. Nas sessões do Conselho Díre :
ter a maioria dos representantes das
NaçÕES Membros ou Membros Aaso ciados da Organização, partes dêste
Acõrdo, deverão' constituir um determinado estilo. Nã-o sendo alcançado
êste número, o quorum será obtido
pelo representante de quatro Nações-
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Membros
ou
Membros-Associados.
partes dêste ACÔTà.O, de:de que inclua
o representante do Governô da Vene··
zuele e o Presiden te cu um Vice ~
Presidente do Conselho Drretor , Com
a presença de qualquer dos quatro
membros do Comitê Executivo será
obtido o seu quorum.
2, Salvo
determinação contrária
nêste Acôrdo ou por regras ou regulamentos, a maioria necessária para
qualquer por mais de metade dos s~
frágtos de votação. A exeressao
"votação" significa votos afirmativos
e negativos e não inclui abstenção
ou votos em branco.
ARTIGO 24
Despesas relativas ao com-parecimento às sessões do Conselho Diretor e do Comitê Executivo

1, Os ônus decorrentes do cumprimento dos Membros do Conselho Diretcc e do Comitê Executivo às sessões dêstes órgãos deverão caber aos
Govêrnos respectivos. Deverão caber
ao Instituto as despesas do seu Presidente, Diretor funcionários e peritos que trabalhem
individualmente
e que, na opímâo do Comitê Executi~
vo devam comparecer às sessões do
Ocnselhc Diretor ou do Oomitê Executivo.
2. A Organização será responsável
pelas despesas d-o Diretor oerei ou
de ser representante relacionados ao
comparectmento às sessões do Conselho Diretor OU do Comitê Executivo,
Estas despesas. quando constarem do
orçamento regular da Organização
deverão ser- determinadas e pagar de
eoõrdo com as dísposlçôes orçamen
táríns correspondentes, aprovadas pe.,
la Conferência,
ARTIGO

25

Relações com, os Govêrnos e
Organizações

1". As disposições que determinam
as condições que possibilitem oonce
der-se às Nações a categoria de observadores deverão aplicar-se "m-r,
tatís mutandis" às reuniões do Instituto ou aquelas convocadas sob os
seus auspicioso
2. Em suas relações com as 01'153mzaçôes internacionais
o Instituto
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deverá ser orientado pe.os nnncíplos
disciplinadores das relações entre a
Organtaaçáo e as Organízacóes intercíonais.
~
3. QU<:..lsquer arranjos entre o Instituto e as .!\açõeS que não sejam partes nêste Acôrdo deverão ser reltos
após consulta cao Govêrno da Vene
zuela e ao Díratcr-Gera, da Orgaurzaçâo.
rendo sido o presente Acôrdo para
o estabelecimento de um Instituto
Latino Americano de I'reínamento e
Pesquisas Florestais aprovado pela
Conferência Ja Organização em Hl
de novembro de 195~ pela Resolução
nv 73_19. os abaixo assinados, o Presidente da Décima Sessão da Conferência, da Organização e o DiretorGep3J ôa Organização aqui certifi ~
cem que êsta documento constitui cópia autêntica do texto aprovado pela
Conferência da Organização. :E:st·e.
documento será depositado nas Arquivos da Organização. Dois doeumentosadicíonais, idênticos,
igual
mente autenticados pele Dtretor Gçral da Organização, deverão ser
enviados um. ao Govêrno da Venezuela e outro ao Secr-etário. Geral das
Nações Unidas, para fins de registro.
O Diretor- Geral da Organização eutentica.rá as cópias dês-te Acõrd o e
enviara uma a cada. Nação Membro
o~ Membro Assccíado da Organiza-

cao.

Roma, 20 de novembro de 1959. -Richelieu Morris, Presidente ,da Conferência. - B. R. Sen: Diretor-Geral

da Organização.
Oar-tífleo que êste texto é cÓp·Ja.
autêntica do Acôrdo, para o estabele.
cimento em caráter permanente, de
um, Instituto Latino Amertcano de
Treíncmento e Pesqulsas Plcresta.ís
sob 00 auspícios da Organização das
Nações Unidas p·ara a Alimentação e
a Agricultura, .na forma aprovada,
pela Conferência da Organização das
Nações Unidas para Alimentaçã-o e
Agl'i·cultura em sua Décima Sessão
em 18 de novembro de 1959.
ROID>:t, 8 de dezembro ..de 1959. Por B. R. Sex., Diretor Geral de!.
Organízaçãn das Nações- Unidas paro,
a Alimentação e Agrícult-zra. _ G.
Saint POl, Conselheiro Judiciári-o.

Lista de bens, Equipamento e
Materiais citados no artigo x do acordo

1 - Três escritórios índependentr s
equipados com carteiras, cadeiras,
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máquinas de escrever e mesas. aprcpr.adas, móveis de arquivos sem fichas.

2 - Um esesitócío instalado na
sala do Herbárro ,
3 - Um escrttorío nas salas de L~)"
boratórín de Química e de Solo.

Aparelhagem completa para

20 -

testar- a resistência e tensão Iongítuuínal.

modo que Os três mencionados no

21 - Um medidor da dureza do papel,
22 Um batedor de polpa com
lavador de tambor.
23 - Um -centrifugador de alta, velocidade.

parágraio 1.
4 Um íabora.tórío de Quim.ça

24 - Um fotômetro para
reflexo da luz no papel.

Ambos serão equipados do mesmo

completamente equipado.
5 - Laboratórío de anatomia norestal: um micrótomo e outros equipamentos usuais.
6 -

Laboratórro de botânica e

drologta com o

d~,1J.

equipamento' usual.
1 - Laboratório de
experíêncras
florestais 'com o seguínte equipamento:
Uma prensa, hidráulica. Capacídace
máxima adaptável a 3000, 60(HJ. 12CDú,
3úOOO e 60úOO Kg.

Uma prensa pneumática. Capacidade máxima adaptável para 1.21)0
::3üUD. 60'Ü'ü e BOnO Kg.
Uma máquina para verificar a rigidez da madeira.
Para os várroa usos de equípamento acima, todos os acessórios necessários para as seguintes testes mecânicos: flexibilidade, compressão no
próprio sentido de grão, resistência
ao corte, compressão perpendicular ao
grão dureza, tensão perpendicular ao
grão, e resistência e rigidez.
8 - Um aparelho de parafusos .nícrometrtcos:
9 ~ Dois detetares de umidade.
10
Um tôrno.
11 ~ Três pares de balanças.
12 - papel à dísposíção na Es,~r,la
de Engennarta. Agronômica.
Esta lista Incíuru apenas equipa
mentes a disposição no momento par-a
estud-os sobre polpa e papel.
13 - Aparelhagem para - fazer fôlhas de papel de tamanho de -20 por
20cm.
14 ~

Aparelhagem completa para
verrrtcar a resistência ao esmagamento.
15 ~ Aparelhagem completa ;J-:U'"(j
testar a resistê__ cia ao rompimento,
16 - Aparelhagem completa oar a
verificar a textura e grau de refinamento.
17 _ Aparelhagem completa pare
testar graus de ínconsístênoia e coe..
aâo ,
18 ...,... Aparelhagem completa para
testar a dureza do papel.

19

~

Aparelhagem completa para

testar a dureza do papel.

medir o

25 - Um microscópio bí-ocular e.'>tereíoscópío .
26 ~ Um medidor de espessura do
papel.
27 - Um par "de balanças para pesar o papel'.
28 - Um medidor de densidad-e.
29 - Um íôrno secador.
Biblioteca

Móveis de madeira são neceasáríos .
Uso do muneógrafc da Uníverstdade ,

Mesa e cadeira, máquinas de escrever
mesa para máquina de escrever prôpna., Laboratório completo para reprodução fotográtãca .
ANEXOO B

Escala de Ccntriouicões
a)

Contribui'ç-ruodo Govêrno an-

~ Venezuela ~ 50.000.
Contribuição dos outros Góver-,
nos contratantes com mais de 2-0 mi-

fitrião
b)

lhões de hectares de florestas:
Argentina ~ 5.Ú'OO.
Bolívia

~

5,000.
5.000.
Coíômbía ~ 5, ()'Otl.
México ~ 5.000.
Paraguai - 5.000.
P-eru - 5.000.

Brasil

~

e)
Contrfbuíção de outros Governos contratantes com menos de 20
milhões de hectares de florestas situadas na região da América Latina:

Chile - 3.000.
Costa Rica - 3.000.
Cuba - 3,000.
República Dominicana -

Equa.dor

3. ano.

~
~ 3.000.
~ 3.000.

Salvador

França
Guatemala Hattí -

3,000.

3.000.

Honduras ~ a.ooo.
Países E.Üx,QS - 3.000..
Nícaragua - 3.000.
Panamá - 3.000.
Uruguai _ 3.000.
Remo-Unido ~ 1.250.

3.Mo.
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DECRETO NQ 53.607 FRVEREIRO DE

DE

25

DE

1964

Altera o Decreto n9 51.5<)O, de 8 de
junho de 196,2, que determinn a mstalaçdo de uma delegacia regional
do IAPFESP no Estado de Mato
Grosso, com sede em Cuiabá.

O Presidente da República usando
da atríbutçâr, que lhe confer~ o artigo 87, inciso I, da Constítuição 1;'ederal, decreta:
Art. 19 A delegacia regional do rns.
tituto de Aposentadoria e Pensões dos
Perrovíários e Empregados em Serviços Públicos (IAPFESP) no Estõtdo
de Mato Grosso, terá sede na cidade
de Campo Grande. no mesmo Estado.
Art. 29 Fíca o IAPFESP autorizado
a instalar Agênclas de 5(1. classe nas
cid~des de Cuiabá e Corumbá, no re-

rendo Estado.

Art. 3° Ficam transferidos para
Campo Grande os cargos cuja lotação havia sido anteriormente estabelecida em Cuiabá.
Art. 49 O presente decreto entrará em vígor na data de sua pubtícação, revogadas as disposições em

contrárío.
Brasília, D. F., 25 de fevereiro de
1964; 1439 da Independência e 769 da
República.
JOÃo - GOULART

Amaury Silva

DECRE 1'0

N9 53,608 - DE
FEVEREIRO DE 1964

26

DE

Declara de· utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional
de Obras
Contra as Sécee, o trecho ttaueíraCanto do Buriti (entre as estacas
O a 548 e 548 a 1.903
0·86), da
Rorlovia Vereda
Grande ttauetracanto do Buriti-Stio Raimundo No~
nato, pata construção, no Norâeste, do referido trecho.

+

O Presidente da República. usando
da a.trrbuiçâo qUe lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Oonstlt.uíção
Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nv 3 365 de 21 de junho de 1941 modificado nela Lei U9 2.786 de 21 de
naio de 1956, decreta:

Art. 19 FiCa declarado de utilidade
publica, para fins de desapropriação

pelo
Departamento" Nacional de
Obras Contra as Sêcas,
o trecho
Itaueira-Canto do Burití (entre as
estacas O a 548 e 548 a 1.903
0·86)
da Rodovia Vereda Grande-Itaueüre-Canto do nuntt-sno Raimundo

Nonato).

representada

na

'planta

cus com êste baixa, devidamente ruj~riCu<i8 pelo Diretor da Divi&ão do
Orçamento do Departamento de Administração do Mimstêrio da. Viaçã-o
~ Obras públicas, necessàrto à construçâo do referido trecho a cargo do
19 Grupamento de Engenharia do
Ministério da Guerra, cujos projeto
e orçamento foram aprovados pela
Portaria nc 261. de 18 de junho último, do referido Mini.stério e publicada no Diário Oficial de 5 de julho
seguinte.
Art. 29 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART.

Expedito Machado
Jair Riociro,
DECRETO N9 53. 609 FEVEREIRO DE

DE

26

DE

1964

Morlifica o art, 49 do Decreto número
52.052, de 24 de maio de 1963 .que
cria no Iâinietérío das Iielaçâee Exteriores, Comissão encarregada de
estudar a política do Brasil, em matéria de Direito (lo Mar.

O Presidente da República, usando
das atrrburçôes que lhe confere o artigo 87: incisos 1 e VII da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O art. 49 do Decreto número 52.052, de 24 de maio de 1963.
passa a ter a seguinte redação:
"A Comissão deverá reunil:-se dentro de 15 dias após a entrada em
vigor do presente decreto e terá um
prazo máximo de um ano. a contar
da sua primeira reunião, pa-ra apresentar relatório sôbre D assunto que
lhe é submetido."
Brasília, 26 de fevereiro de 1964;
1439 da- Independência, e 769 da República.
JOÃo GOULART.

Joéo Augusto de Araújo Castro.
Sylvio Borges de Souza Motta.
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26

DE

FEVEREIRO DE 1964

Modifica o Estanaarte da 1~ comoanhi'a de Comunicação (Companhia
Barão de Capanema)
criado pelo

Decreto n Q 36.150, de 6 de setembro
de 1954.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o Ar~
tigo 87, item I. da constituição, decreta:
Art. 19 Fica modificado. no Estandarte da 11). Companhia J.e Comuní-

cações <Companhia Barão de Capanema) criado pelo Decreto nc 36.150
de 6 de setembro de 19M, o escudo de
armas.
Art. 2Q O

novo EstjJ..ndal'te passa a

ser de acôrdo COm o modélo _anexv e
as seguintes características:
campo azul celeste, com uma faixa
central de vermelho, igual a um nona
da largura do campo;
ao centro, brocante, um escudo ce
azul turquesa, com duas centelhas
vermelhas perfiladas· de prata e rematadas por uma vêrga de ouro, com
dois, iscladcres de fio telegr-áfico de
prata, unidos por fio atravessante de
'mo que narte do bico de uma pG~ba
saínte de Pl;ata, formando um trtângula juntamente COm a vàrga. nu
PRI1TII

ponta, o símbolo da Arma de Comunicações, sendo ao centro o número
"1", tudo de oUTO;
encimando o escudo, em arco, a palavra "companhia"; e abaixo, em simetrfa o título "Barão de Capanema"
com .a:s duas primeiras palavras em
faixa e a última em arco;
nos â,Ilgulos, em chefe, à, direita, OS
dístícos Monte castelo Montecchío e
La Serra; à esquerda Oastelnuovo
Camaiore e vtsnote, todos em caracteres de ouro;

ao centro e abaixo do título I'Barão
de õapanema" a palavra "Montese",
também em, ouro;
.
franja de ouro. ao redor;
Iara militar, com as côres nacíonaís;
com a ínsoriçâo "1. f.l Companhia de
Comunicações, também em letras de
ouro;
dimensões do estenõarter ü.aex ,.,10.
Arb. 39 O presente Decrete, entrará
em vigor na data de sua publicação,
devogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1964;
143'?da Independência e 76Çl da Repú\:llica.
JoÃo GOULART
Jair Ribeiro
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DECREI'O N9 53.611 _ DE 26 DE
FEVEREIRO DE 1964
Complementa o Decreto n Q 51.716, ae
15 de fevereiro de 1963

o

Presidente da República,
Usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição:
e tendo em vista o disposto no artigo 19 , parágrafo 29, da Lei Delegada
nO 11, de 11 de outubro de 1962, decreta:
Art. 1Q Para o exercício das funções a que se refere o parágrafo 29 do
artigo 1Q da Lei Delegada. nc lI, de
11 de outubro de 1962, ficam criados,
em Genebra, o Serviço de Seleção de
Imigrantes na Europa e, em Tóquio,
o Serviço de Seleção de Imigrantes
no Extremo-Oriente.
Parágrafo úmco . Os Serviços de
Seleção de Imigrantes (8. I.) de que
ta-ata o presente artigo, constituem
setor autônomo da Delegação do
Brasil em Genebra e da Embaixada
do Brasil em 'I'óquío, respectivamente.
Art. 29 A jurisdição de cada Serviço de Seleção de Imigrantes será
determinada em Portaria do Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
Art. 39 Os Chefes dos Serviços de
Seleção de Imigrantes serão designados pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores dentre os runcíonários da Carreira de Díplcmaõa lotados naquelas Missões diplomáticas, ficando diretamente responsáveis perante a Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Parágrafo único. Em seus Impedimentos, serão semple substituídos por
outro funcionário da Carreira de Diplomata,
Art. 4° Os Chefes dos Serviços de
Seleção de Imigrantes serão asscssorados por um máximo de três técnicos de imigração, designados em comissão, os quais poderão ser dispensados ad nutum das respectivas funções.
§ 19 Quando a Secretaria de Estado o julgar necessário, os técnicos
de imigração poderão exercer tempo".
ràríamente suas funções junto a uma
Missão diplomática ou Repartdção
consular sediada num pais da [unisdi-

19'5

cão do respectivo serviço de Seleção
de Imigrantes.
§ 29 Os assessõres de que trata 0,
presente artigo ater-se-ão às atribuições que lhes forem facultadas pelo
Chefe do Serviço de Seleção de Imigrantes e exercerão suas funções no
exterior pelo prazo máximo estabelecido no parágrafo 1'! do artigo 37 da
Lei nv 1.711, de 28 de outubro de
1952:.
§ 39 Os técnicos d-e imigração e os
funcíonárros requícitadog para prestar

serviços no Serviço de Seleção de Im igrantes, perceberão seus vencimentos
pelo órgão a que pertencerem e uma
gradificeçâo que será paga, pelo Mintsténo cdas Relações Exteriores, na
forma do número VIII do artigo 14:5,
da Lei nv 1'.711. de 28 de outubro
de 19'5·2.
§ 49. Os funcionários
requisitados
nos têrmos do § 39 serão designados
em comissão e poderão ser dispensados aà nutum das respectivas funções.
l\rt. 59. N dispensa de que trata o
artigo 49 e o § 49 do mesmo artigo
poderá ser feita par iniciativa do 61'co a que pertencerem os assessôres e
demais funcionários requisitados ou
por ínicativa do Ministério das RelaGóes Exteriores.
Art. 69. Ao valer-se dos serviços de
auxiliares locais, demissíveis ad nu:tum, O"> Chefes de sere.co de Seleção
de Imígrantes caplicarâo a sistemática estabelecida pelo artigo 44 da Lei
nO 3.917, de 14 de julho de 1961, pre...
enchidas as seguintes exigências:
I - Apresentação de atestado de
bons antecedentes passado pelas autoridades locais ou por
duas pessoas de reconhecida
idoneidade:
TI - Apresentação de laudo de rigoroso exame médico;
In - Idade mínima 21 anos e máxi-,
ma de 40 anos;
IV - Comprovação, por Diplomata
designado pelo respectivo Chefe, das quadifícacões do Auxiliar indicado, inclusive o conhecimento adequado do idioma local. ou, no caso de lín...
guas exóticas, 0.0 idioma mais
empregado em caráter substãtutivo.
Art. 79. A lotação de cada ServiQO de Seleção de Imigrantes ser-á determinada em Portaria do Ministro
de Estado das Relações Exteriores.
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Art ~ SI? A aplicação da dotação orçamentária destinada à manutenção
dos serviços de Seleção de Imigrantes obedecerá à sistemática .adotada
para OS Serviços diplomático e C011.sular, estabelecida no Decreto número
.24.113, de 12 de abril de 1934
Art. 99 • ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.

Brasília, em 26 de fevereiro de 1964;
143º da Independência e 769 da República.

.roxo

GOULART

João Augusto de Araújo Castro

DECRETO NQ 53.612 -

DE

26

DE

FEVEREIRO DE 1964

Aprova relação de medicamentos essenciais para os fins previstos no
Decreto n9 52.471, de 1963, e dispõe

ExECUTIVO

se refere o artigo 19 ou que contenham
bàsícaménte as matérias primas C0115tantes da mesma relação.
§ 19 As aquisições de que tl1ata êste
artigo serâo realizadas, preferentemente, em laboratórios governamentass e privados de capital nacional,
conforme a definição do Parágrafo
único do art. 49 do Decreto número
52.471, de 13 de setembro de 1963.
Parágrafo 29 sera responsabilizado
o Dirigente de órgão ou runcíonarío
que autonzar ou efetuar a aqtnaíçâo
de qualquer medicamento com ínobservãnoía do disposto neste artigo.
Art. 3Ç1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, D. F. em 26 de fevereiro de
19:64; 1439 da Independência e 769 da
República,
JOÃo GOULART

Wjlson Faàul

eóore a aquisição de meascamentoe
pela Administração Pública Federal.

O Presidente da República. no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I,da Constituição Federal,
Considerando que o Decreto número
52.471, de 13 de setembro de 1963, es,
tabelecendo normas para o desenvolvimento da indústria quimica-f[' macêutíco nacional, atribuiu ao Grupo
Executivo da Indústria Quimico-Farmacêutdcn - GEIFAR a elaboração da
relação básica e prioritária dos medicamentos necessários à terapêutica
das doenças mais freqüentes no País;
Considerando a necessidade de dar
aplicação mais racional às verbas, gOM
vernamentais, notadamente às que se
destinam a aquisição de medicamentos decreta:
Art. 1'9. Para atender ao disposto
no ert. 7 9 inciso I do Decreto número 52.471 de 13 de setembro de 1963,
fica aprovada a relação de produtos
biológicos e matérias primas que
acompanha o presente Decrete,
Parágrafo único. A relação de produtos biológicos e matérias primas a
que se refere êste artigo pcríerá ser
alterada mediante Resolução do Grupo Executivo da Indústria ~uimico
Farmacêutica - GIFAR.
Art. 29 Os órgãos da Administração
Pública Federal centralizada. ou descentralizada somente adquirirão medicamentos indicados na relação a que

RELAÇAO BASICA E PRIORITARIA
DE PRODUTOS BIOLóGICOS E
MATÉRIAS PARA USO FARMACÊUTICO HUMANO E
VETERINARIO
I -

a)

PRODUTOS BIOLÓGICOS

Anti-faxinas e derivar10s ao
plasma:

1. Sôro anti-diftérico
2. sere anti-tetânico
3. SÔl'O anti-ofídico (poüvalente)

4. Sôro a.ntí-crctálícc
5. Sôro arití-botróplco
6. Sôro Imunoglobulína humana
7. Plasma ·liofilizado
8. Globulina anti-hemofílica
9. Sôro antí-rábíco
10. Bôro anti-gangrenoso (polivalente)

11. Bôro antí-escorpíônico
12. Soros arrtl-aracnídtcos
13. Seres anti-elapidicos
14. Sôro contra 'oeste suína
15. Sôro anti-aftoso
16. Sôro antd-botulirueo

t»

Toxoiâee:

1. Tetânico ppt. pelo Alume
2. Diftérico ppt pelo -Alume
3 'I'etânico-dfftérrco e vacina antipertussís associados ppt. pelo Alu-

me

ATOS DO PODER

4. 'I'etãnico-díftérfco associados
5. Estafilocócicc
c) Vacinas:
1. Anti-políomíelitíca (Sabln)
2 Anti-pertussts
3 . Anu-rábíoa
4. 'I'ífíca-paratíflca

5. Antt-vartóuca
6. Antí-amarílics,
7 B. G. G.
8. Anti-coléríca
9. Anti-sarampo
10. Antd-grípal
11. contra a febre macu'osa
12. Anti-aftosa (trrvalenre)
H Contra a doença de xew-cast:e
1. Contra a .leptospírose.
15. Contra a peste suína
16. Contra a encetalcvniehte dos equldéos
17. Antí-brucéllca
TI -

PRODUTOS QUIMIOTERÁPlCOs E
\NTIBIÓTICOS:

a) Anti-infecciosos e tmti-bacterianos:
1. surracíaaína

2. Succínil-sulfatíazol
3. Suífadímetoxína ou suuarenaaoi

e)
j)

Atüi-peâiculares, inseticidas e escabecidas:

1. Hexaclorofeno
(ERel

1. Penicilina e derivados

to)
(::;.~Jfa to)

ttdcfosfora ~

g) Anti-helmínticos:
1. Piperazína (Hexafúdratc ou adipato)

2. Hidroxi-ftanoato de hífeníum
3. 'I'etracloroetãleno
4:. Dietdlcarbàmazína
-5. Fenotíazína (tiodífenílsmlna)

h)

Amebiciâae, protoecícuíae e antíesquistossomóticos:

1. Tártaro emétdco
2. Clorídrato de emetlna
3. Stíbofen
4. Glicclíl-arsenílato de bismuto (glí-.
cobiarsol)
5. Iôdo-clorohídrexíquínollna
6. Gluconato de antdmonlla sódíco
7. Bísmetíl-quínolil-sulfaturéía
8. NitroflU'anos

Desinfetantes e bactericidas:

permanganato de potássio

5. 'rtomerosea
G. Nitrato de prata
7. Acido salícílíco
8. Mental
IH

'I'uõercuiontàticoe:

1. Izonlaaída
2. Para-amínosalicüato de sódio ou
de cálcio
3. ri-cicíosertne
4, Etdonamída
5. Pyrazanamida

6. 'r'losemtcerbaaona (tdacetazona)

snn-nuüancoe:

2. Prtmaquína
3. Quinina (sulfato)

a

00S)

4',

3. Cloranfentcol (eloridrato ou suecínabo)
4. 'I'etraciclína Ycíortd-rato Ou fosfa-

d)'

fi

2. Clorofenotana (D.D.T.)

i)

Anti-bíóticos :

1. Oloroquína (dífosfato OU

ga

1, Caprilato d-e sódio
2. Acriflavina
3. Benzalcônío (Cloreto)

2. Estreptomicina (sl;lf'lto)

c)

composto

3. Benzoato de Benzila
4. Jcotenona
5. Fasforados orgânicos

5. Subfametazina

5. Neomícína

Anti-tepróúcos:

L Diamíno-dlreníb-sulfona (D. D. S. )

4. Sulfamerazina
b)
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DROGAs METABÓLICAS:

a) Hormônios, substitutos sintéticos e
hormônios e anti-hormônios:

1. Progesterona
2. Etinü-estradíol - 1'!B
3. Estradíol - 17B
4. 'J'estcsterona e metiütestcsterona
5. Insulina e derivados (NPH ou insulína-zinco-globína)
6. Corticotrofina (A. C. T. H. )

7. Succínato de Hídrccortísona
8. Dexametascna
9. 'I'lroíde em pó purificada
10. Propil-ithíouracíl

ATOS :DO PODER ExECUTIVO
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1:;) Vitaminas:

1. Vit.amina/A rcaroteno'i

2. Vitamina D (Calcíferol e 7-dehidro-colesterol)
3. v'tamuia K (Menadtona)
4. Complexo E natural (extrato de
levedo de cerveja) ou complexo B
(associação de vitaminas sintétdcas)

5. Vitamina B-1 (cloridrato de táamina)
6. Vitamina B-2 (ríboflavina)
7. vítsmína B-6 (clorldrato de piridoxina)
8. Vitamina B-12

(cianocobalamína

ou mdroxocobalamtna)
9. Vítamlna C (Acido ascórbico)
10. Acido fó1ico
11. Acido nicotiníco e nlcotinamlda
12. Acido pantctênicc e pantotenato
de cálcio
c)

Nutrientes:

16, Fosfato di-PDt,ássic;
17. oro-etc de magnésio
18. Sulfato de manganês

19. Sulfato de cobre
20. óxido de eobaâto

21. Quelato ferroso e cttrntc de

IV ~ DROGAS AiITTI-EMÉTICAS, TRANQUI~
LIZANTES E TIMOLÉPTICOS

1. õlorídrato de premazina ou eloropromaeina
2. Meprcbamato
3. Imipramína
4:. Nialamida
v

-

DROGAS AFETANDO
CIRCULATÓRIO:

o

sISTEM:A

a) Hipote'nsoras:

1. Reserpina

2. Tetrarutrato de pentaeritrol

1. Hídrclizadcs protéicos e aminoáci-

dos
2. Glíccse
3 Leite semídesengordurado em pó
com teor de 12% de gordura

COw

Una

b)

cardiotônicos:

1. Quabaina
2. Digttoxina
3. Lanatoside C

d) Não nutrientes de O?'wc1n mmerol:

1. Carbonato de cálcio
2. Gluconato de cálcio
3. Lactato de cálcio
4. Sulfato de zinco
5. Bicarboú:,tto de sódio
6. Fosfato Bicálcico
7. Iôdo e seus sais
8. Sulfato ferroso
9. Gluconato ferroso
10, Cloreto de sódio
11. Lactato de sódio
12. Lactatc de potássio
13. Cloreto de potássio
14. Citrato de sódio
15. Cloreto de cálcio

C)

.".1ntiarrítmicos

cantí-tíbrttareev

1. Cloridrato de procainamída
2. Quinidina (sulfato)
d)

Anti-coagulantes:

1. Heparina sádica
2. Difenil-aceti:Hl1dandiona
VI _

DROGAS AFETANDO o SISTEMA
NERVOSO AUTÔNOMO:
a)

Simpaticomiméticos:

1. Sulfato de efedrina
2. Cloridrato de epinefrtna

3. Bftartarnto de Ievarterenol rnoradrenalina)
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b) Paraeimoatícomuméücce .

1. Neostígmina (Brometo)
2. Físcstdgmína (Salícllato)
3. Pílocarpina (Nitrato)
4. Metil-sulfato de neostígmina
C)

Parasimpaticolíticos e omueepasmódicos:

1. Atropina (Sulfato)
2. Escopolamlna (Sulfato)
3. Papaverína (Olcrídrato)

1. Isochondrodendrínj, (Sulfato)
-5,. Oxlfenônfo (Brometo)
DROG.'\.'3 AFETANDO o SISTEMA
NERVOSO CENTRAL:

VII -

a) Estimulantes:
1. Níquetamída

2. Pentilenotetrazol (Leptazol)
3. Anfetamlna
4. Cafeína

z»

Analgésicos e antipiréticos'

1. Acido acetn-sanoníeo
2. Codeína (Fosfato)

4. Ciclopropano
5. Pentotal sódico

Anestésicos locais:

j)

1. Clorídrato de prccalna
2. 'I'etracaína
3. Cloreto de·

ctna

4. Benzocaína
VIU -

ANTI-HISTAMÍNICOS:

1. Cloridrato de prometaslna
2. Maleato de pírtlamina
IX -

DIURÉTICOS:

1. Amínofllina
2. Mercurofflina
3. Diclcrotdazida

4. Acetozolamlda
X -

EC:BÓLICOS:

1. Maleato de metíj-ergonovína
2. Tartarato de Ergotamina
XI ~ CATÁRTIOQS:
1. Cáscara sagrada

3. Morfina (Sulfato)

2. Oltrato de magnésio

4. Paramíno-salol (Salofeno)
5. Saliefla to de sódio

c , Fenolttalelna

6. Dipirona

5. Sulfato de magnésio

C)

4. Sulfato de sódio

Anti-convulsivantes:

1. Fenobarbítal

XII -

2. Brome'» de sódio
3. Dtfenll-hidantoina

4. Trimetadiona
d)

Anti-espasmódicos curarizantes:

1. Cloreto de d-tübocurardna
2. Cloreto de dimetdâ-éter da dímetilbebeerína
-e)

Anestésicos gerais:

1. f:ter

2. óxido-nítcoso (protóxldo de .nita'ogênio)

3. 'Trlcloretdleno

EMÉTICQS:

1. Oloríctrato de apomorfina
XIII -

ANTI-ÁCIDOS:

1. Hidróxido de alumínio
2. óxido de magnésio

3. Subcarbonato de bismuto
XIV -

a)

CITOTÓXlCOS
MITÓTICOS)

(ANTI-

1. Nitromin (Meti! di (ã-cloro etdl)
amína-Nvóxido)
2. Ciclofcsfamída (Euduxan)

3. Meeaptopurlna (purínetol)

4. Metoptertna (Methotrexate)
5.•Fator citrovorum (Ieucovorín)
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6. Sulfato de vírublastdz-a (Velban)
7. Acbínomícína D

8. Sulfato de Vnicoristdna
"XV - a) ALERGENüS E ANTIGENOS
(PRODUTOS BIOLÓGicos PARA
DIAGNÓSTICO) :

1. Tubercuãina

2. Johnina
3. Maleína
4:. Brucelose

JOÃo GoULART.

fi. Leptosplroses

Anusio Botelho

6. Pulorose-tífose
DECREI'ü NQ 53.613 - DE 26
FEVEREIRO DE 1964
Declara de

utilidade

trata o art. 1Q ficando o Ministério
da Aeronáutica autorizado a promover a efetivação da desapropriação,
na forma do citado Decreto-lei, correndo as despesas à conta de seus
recursos orçamentários próprios.
Art. 49 ~ste decreto entrará em
vígor na data de sua pubüoacâo. revogadas as dísposrçôes em contrário.
Brasília, 26 de fevereiro de 1964;
143'? da Independência e 769 da República.

pública,

DE

DEORETO 53.614 FEVEREIRO DE

para

fins de âesaancmríacao, terrenos
que menciona, em salvador, Es-

tado da Bahta e dá outras providências.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I da Constituição Federal, e na conformidade do que dispõe o art. 69 do Decreto-lei número
3.365. de 21 de junho de 1941, de-

ereta;
Art. 19 São declarados de utilidade pública, para desapropriação, os
terrenos, inclusive benfeitorias neles
existentes- situados no loteamento
"Cidade Balneária de Ondína", sendo 3 lotes S/N da Quadra "E". 3 lo~
tes S/N da Quadra "D" e 4. lotas
S/N da Quadra "G". totahzando 10
lotes com a área de 5.719 metros
quadrados, pertencentes à Sociedade
Anônima Magalhães Comércio e Indústria, ou a seus herdeiros e sucesseres, tudo de acôrdo com o que
consta do processo protocolado na
Diretoria de Engenharia do Ministério da Aeronáutica sob o nc D, Eng .
2.441-63, 'onde Se encontra a planta
dos terrenos. situados em Salvador,
Estado da Bahia.
Art. 2Q Destinam-se êsses lotes de
terrenos à construção de casas para
oficiais da Base Aérea de galvador,
Art. 3'? Na forma do art. 15 do
Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela Lei nv 2.786,
de 21 de maio de 1956, é declarada
de urgência a 'desapropriação de que

DE

26

DE

1964

AprOVa as Tabelas de Fixação dos
Valores da Etapa das Fôrças Armadas e de suas modalidades, paaa 1(1
semestre de 19,64, e dá outras providências.

o Presidente da iRepública, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as 'I'abelas de Fixação dos Valores da Etapa
das Fôrças Armadas e de suas modalidades, nos diversos Estados, Territórios e localidades do- País, organizadas na conformidade do que preceitua o artigo 10'0 da Lei nv 'I. 316, de!
20 de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e 'çantagems 'dos Militares.
Art. 2Q Para execução das referidas
Tabelas, que. se acham anexas a êste
Decreto. serão obedecidas as Instruções que as acompanham.
Art. 39 O presente Decreto terá vigência a partíe de 19 de .Janeiro de
1964.
Art. 41" Revogam-se. as disposições
em contrário.
Brasília, em 26 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Jair RibeiTv
4.nysio Botelho
SYlv'io Borges de Souza Motta
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Tabela Geral de Fixação dos Valores de Etapa, correspondentes à Raçáo

Comum- para as Fôrças Armadas, a vigorar a -pcrtir

csrt,

1964

I

I

Estados, Territórios
e

[Subststêncía.]

Amazonas e Pará

Rancho

I

~--,I

I

I

1

318,1)0

I

I

Maranhão, Pia-ui e Ceará

:1

I

273,90

I

São paulo .

._--

I
I

--~---

.

1

424,00

91,30

365,20

91,30

3,5.20

I

273.90

273,90

_ _ _ _ I.
1

106,00

I

I
Rio Grande do Norte, paraíba, Per-I
namouco e Alagoas
1
I
I
Sergipe c Bahia
[
I

---,-~_.

I
I

Mato Grosso

Soma

I

I

-----

janeiro de

Quantita.tivos

I
I

Localidades

ce 1o de

91 do C V j1 'li)

I
I
I

I
91,30
365,20
--'I'--_ _'--~-I

91,30

3G5,20

261,30

87,10

348,40

2'73,90

91,30

365.20

91,30

~65,20

'nS/iO

I

I
------

I

I

Distrito Federal e Goiás

1

I
Guanabara, Espírito santo,

Janeiro e Minas Gerais

Paraná e Santa Catarina
Rio Grande do Sul

Rio

I

dei

1

I
I

I
252/iO
84,20
I~_ _-,-_ _-

•..

_--

I

1
I
I
Territórios, Ilhas dos Abrolhos e]
':'-:indade, Localidade de Fran-I
cisco Beltrâo, Unidades denomi-I
nadas oe Fronten-a. Postos de I
Fronteira da Marinha e do Exér-I
cito . .
1
I
Em país estrangeiro

336,80

I

I
I

84.20

336,80

137,80

551,20

147,70

590,80

,I
"

413,4Ú fi
\

I

443,10

I
I
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Tabela Geral de Fixação dos Valores da

1J!1(}dal7/ll~de

ce

Btaoo (TzpO i)

poa a as Fôrças Armadas, a »íçonu a partir de 1Q de ianeiro de 1964 (Art.
96 do C V V M)

I
I

I Qua'iltita.- Meího-ia
I uvo ie I
de

Estados, I'errrtóríos
e
Localidades

[Subsísrêncta]

I
I

I

Amazonas e Pará .... "., .. ,,, .. , ... 1

I
I

I

3,18.00:

I
Maranhão, Piauí e Ceará

1

I

soma

Rancho

159.00

477.00

I ------273,90 I

I

136,90

4W,BO

I
I

Rio Grande do Norte, Paraíba, per-I
nambuco e Alagoas
,
I

136,90

410,80

136.90

410,8D

I
Sergipe e Bahia .. ,

Mato Gl'OSSO

.

" .. ,

.

I

]

273,90

I
I

----------

1

136,90

410,80

130,60

391,90

I
São Paulo . .
Distrito Federal. e Goiás
Guanabara, Espírito Santo. Rio
Ja:né11"(J e Minas Gerais

I
1
I
I

·1

231.3{)

273,90

I
I
I
I

1

136,90

I
I

dei
,' I

I

410,80

I

136,90

410,00

126,30

378,90

126,30

373,90

206,70

520.10

221,50

664.60

I
Paraná e Santa Catarina

I
1

252·60

I
Rio Grande do Sul

I

[

I
I
Terrttórfos, Ilhas dos Abrolhos e Trin-I
dade. Localidade de Prancísco]
Beitrão, Unidades denominadas dei
Fronteira, Postos de Fronteira]
de Marinha e do Exército
1

I
-Em país estrangeiro

I
,.. 1

I

443,iO
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Tabela Geral de Fixação dos v atõree aa Modalidade de Ttapa (Tipo u:
para

as Fôr.;as Armaaae.o: vigorar a partir de

lQ de,janeiro de 1964 (Pará~

grafo único do Art. 96 do C -i! V M)

I

] QUa- i.1 1,it.u ,;.

Estados, Territórios

I

e
Localidades

tdvo co

]\,1 eihoria

,

[Substsrên.e la]

de

Soma

Ran-cho

I
Amazonas e Pará ....

o •••• _ •

Maranhão, Piauí e Ceará

.

_ ••••••

I
I
I
I

o • o o ••••• ,

3t8,(JO

238.50

556,50

273,90

205,40

479,30

205,40

'179,30

205,40

'179,30

2(,'5,40

1:79,;W

196,00

457,30

~Ü'5,40

4':'9,30

,

Rio Grande do Norte, Paraíba. Per-I
nambuco e Alagoas
_
]

I
Sergipe e Bahia

Mato Grosso ...

I

_

o

_/

I
o. o. o; • • • • • • • • • o o • • • • ]

2'(3 GO

I

1----'-Sãc Paulo .

.

o o' o o ••••••• ' •• _. _.

O"

0

••

1

251)50

I --_._--I
Distrito Federal e Goiás
I
I
o __ ]

Guanabara, Espírito Santo, Rio de J8;-1
273,80
neiro e Minas Gerais
1
I
I
25'2·1)0
Paraná e Santa, Catarina
1
I
I o
o

Rio Grande do Sul

1

479,30

205,40
,

._---442,0(-

109,40

189,40

\

'±42,OV

413,40

310,DO

I

723,ro

443.i.0

332,30

252,(;0

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

Territórios, Ilhas dos
Abrolhos el
'I'rtndade. Localidade de jorancís-!
cc Be1t1'8.0, Umuaues derlOminad:l3-\

de Prunteu-a

Postos rtc Frontei-I

ra da Marinha e do Exército .... 1
I

Em país estrangeiro .... , ...

I
o o •••••• \

I

175ro
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IN$TRUÇÕES GERAIS

(Art. 130 de, Lei nc 1.316-61 e art. 39
da Lei nv 2.734-56)
I -

COMUNS AS TRl!:S FORÇAS

1. ~ mantida em 1964 a tabela
qualificativa-quantitativa padrão da
ração comum aprovada pelo Decreto

ne 29.625, de 31 de- maio de 1951,
publicado no Diário O jicial de 6 de
junho de 1951.

2. O toucinho, a gordura vegetal
o bacalhau e o pescado são conside~
rados artigos de substituição, não
devendo, por isso, constar docá1cuIo
para fixação do custo da ração.
3. Para efeito de cálculo da. ração
comum, os alimentos abaixo serão
assim considerados:
Carne de boi - tipo casado (dianteiro e traseiro), em partes iguais.
Azeite vegetal - óleo vegetal nacional.
Arroz - tipo blue rase, japonês,
ou similar, existente em cada. região,
sempre de prímetra qualidade,
Quaisquer dos .típos especiais dêstes
alimentos deverão correr à conta da.
melhoria de rancho ou dos complementos à ração,
4, O valor da etapa suplementar
no país é igual ao fixado para a etapa
comum em cada Estado, Território
ou localidade e é sempre pago em
seu valor simples, enquanto não fôr
alterado por nova legislação.
5 - A expressão etapa comum é
sinônima de etapa e equivale à "Importância 'em dinheiro" éorrespondéhte ao custeio da ração comum no
local (Art, 98 do CVVM), sem a melhoria de que trata o art.. 96 do citado Cêdígo
6 - As varfações de etapa são decorrentes d'e:
a) substituição do quantitativo de
rancho pela melhoria de rancho (ar-

tigo 96 do CVVM);

b) acréscimo dessa melhoria de
rancho (parágrafo único do mesmo
artigo) .
Parágrafo único. Para efeito das
tabelas de fixação de valôres, serão
designadas, respectivamente:

M odaliidade Tipo I

e Modalidade

lI, sem interferirem com os complementos de que trata a letra b do artigo 89 do CVVM,
7 - A indenização da etapa pelo
triplo do seu valor é devida eo mflltal' quando em serviço com duração
continuada de 24 horas, em organizações sem rancho, quando não exístir, nas proximidades, organizações'
com rancho (§ 29 do art. 92,
do CVVM, alterado pelo art. 2<;1 da
Lei no 2,734 de 1956) ..
§ 19 Para cento dêste número, são.
considerados serviços com duração
continuada de 24 horas os previstos.
no § 29 do artigo 231 e nc 4 do artigo 329 do Decreto nc 42,m8, de 9
de agôstc de 1957,
§ 29 O militar empregado normalmente em serviço de campo não faz
jus à indenização da etapa pelo triplo de seu valor.
8 - A término de cada semestre,
as Diretorias de Intendência da Marinha, do EXército e da Aeronáutica
examinarão, em conjunto, com a audiência dos respectivos Ministros das
três Fôrças, a necessidade da revisão
do valor quantitativo de subsistência,
com a finalidade de ser reajustado
custo da ração.

°

9 - Os alunos dos Centros de Núcleos de preparação de oficiais da
reserva, quando. acampados em jornada completa ou serviço continuado, farão 'ju$,'à, alimentação por conta do Estado e terão direito à ração
comum das Guarnições em que servirem, bem como as substituições e
aoréscímos previstos no art. 96 e seu
parágrafo uníco do GV'V1>l!. ~es
alunos, em liipótese alguma, receberão etapas, desarranchadas ,
10 - Q esflado, quando internado
em orgameações hospitalares, terá
direito à alimentação por conta do
Estado (art. 305 do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares) ,
11 - O valor da etapa será em
todo o País o fixado para a guarnição da capital Federal.
12 - As organizações de subslstêncía da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica poderão suprir-se reeiprocamente, independentemente da
concorrência.

A'rOs no
II -

PODER

NA MARINlHA

No corrente exercício passará a ter
funcionamento o Fundo de Estocagem do Serviço de Subsistência que
será denominado simplesmente "Fundo de Estocagem", a saber:
1 ~DARE=A

A receita do Fundo de Estoeagem
será constituída de:
a) pela taxa de 4% sôbre o quantitativo de subsistência de todos os
arranchados da ME;
b) dos juros de depósíbcs ou operações do próprio Fundo;
c) outras fontes.
2 - DOS FINS

2.1 - O Fundo de Estocagem tem
q:.lmp' fin~lidade principal auxíüar
.fínanceíramente OS Depósitos primários de Subsistência da ME através
de investimento de capital,
2.2- Para consecução das diretrizes acima, o auxílio será empregado diretamente pelos serviços próprios:
a) na aquisição de
gêneros nas
fontes de produção;
b) no financiamento de safras de
cereais, desde que cercados das' respectívas garantias;
c) na manutenção
dos estoques
mínimos:
d) no reaparelhamento e ampliação dos órgãos de subsistência;
e) na .aquíslção de todos os equipamentos e materiais necessários ao
funcionamento coe serviços do Fun-'
do de Estocagem e do Depósito de
Subsistência;
j) na admissão do pessoal destinado aos serviços.

3

~

DA ADMINiISTRAÇÁb

3.1 - A admlnístracâo do Fundo
de Estocagem ficará a- cargo .do Di.retor-Geral de Jntendêncía da Marinha.
S:.2 - Ao Diretor-Geral de Inten
dêncía da Marinha compete:
a) aprovar os programas de aplicação ao Fundo de Eetcoagem:

ExECUTIVO

b) apreciar
e julgar o n-elatóric
anual;
C) aprovar balancetes trimestrais;
d) admitir e demitir o pessoal à
conta do Fundo de Estocagem;
e) autorizar as aquislçôes e os serviços julgados necessárics, bem como,
a despesa respectiva, nos' têrmos dêste Decreto;
j)
autorizar os. financiamentos,
empréstimos e auxílios;
g) fixa!" Os prazos de resgates. de
empréstímos, auxílios e financiamentos.
3.3 - Ao Departamento de Suprimento da DIM, incumbe o expediente, a. contabilidade, a 'I'esourarla, e
demais atos de fatos <relacionados
com as atividades do Fundo de Estecagem .

DISFOS]ÇÕES GERAIS
1 -, 'O numerário do Fundo de Estocagem será depositado no Banco
do Brasil ou na Caixa Econômica.
2 A fim de contrabalançar a
desvalorizaç-ão da moeda; o Fundo de
Estocagerri poderá auxiliar financeiramente, aos Depósitos primários de
Subsistência na percentagem variável até o limite de 10% calculada sÓ"bre o saldo disponível, ficando o
auxílio assim concedido incorporado
automàtícamente ao capital da. organízação.
3 - A percentagem de 4% não está
integrada no quantitativo de subsistência e será requisitada adiantadamente por trimestre.
4 - Os empréstimos aos Depósitos
de Subsistência serão resgatados. no
máximo, em lO prestações mensais,
conforme as condições do Fundo de
Estocagem no momento datransa~
ção.
5 A Diretoria de Intendência
expedirá instruções complementares
que permita maior flexibilidade e
oontrôle na aplicação do Fundo de
Estocagem.
5 - A juízo da Diretoria de Intendência poderão ser concedidos auxílios 'ao Serviço de Reembolsáveís
e Granjas nos moldes dêste decreto.
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7 - .AB despesas' concernentes .ao
reaparelhamento serão feitas após a
apresentação de planos pelos Depósitos de Subsistência ao Diretor de
Intendência que o submeterá a estudos, autorizando o emprêgo da verba até 01'$ lQ.(JQO.OOO,(JIQ. (dez milhões

de cruzeíros) . Acima dessa importânoía, a' autorização dependerá do
Exmo. Sr , Mmlstro da Marinha, ouvida a Diretoria de Intendência.
DISPOS~ÇÕES

TRANSITõRTAS

Durante três anos, a fim de propfl1"Cionaa: maior necetta e melhor
atingir suas finalidades, a taxa de
que trata o item 1 letra a deste decreto será calculada pelo dóbro.
E! -

NO EXltRiCIT.TO

1 - O quantitativo de subsistência
se destina:
a) à aquisição d'os gêneros substanciais integrantes das respectivas
rações;
b) às despesas de armazenamento
conservação e outras inerentes ao
funcionamento dos Estabelecimentos
de Subsistência (dentro do limite de
20%, calculados sôbre o custo do
quantitativo de subsistência fixado)
tais como:
- cota de salário do pessoal admitido pelos recursos internos;
- despesas com a aquisição de
material de aplicação de transformação e de consumo, inclusive combustíveis;
---- despesas com a aquisição de
material permanente, inclusive o de
transporte;
- despesas com o reaparelhamento, manutenção e reparos nos bens
móveis ünclusíve viaturas) e imóveis.
2 O quantitativo de subsistência não atenderá às despesas de
'transpor-ta e taxas portuárias que
devem COITer à conta dos recursos
próprios das dotações correspondentes, cujo numerárâo será entregue
diretamente pelos órgãos de Finanças aos Estabelecimentos de Subsistência..
3 - A taxa de 3 % destinada ao
Fundo de Estocagem e Intercâmbio
será.
empregada' obrígatôríamente

para aquisições nos períodos de safra dos víveres e forragens necessários à reconstituição dos níveis mínimos pré-estabelecidos, bem corno,
no reaparelhamento dos órgãos de
Subsistência e outros encargos. Para
es despesas concernentes ao recompletamento dos estoques a Diretoria
de Subsistência empregará os recursos provenientes da taxa referida, de
acôrdo com as necessidades. Entretanto, para o reaparelharnento das
Organizações de subsistência,
as
despesas ficarão condicionadas a:
a) até o limite de Cr$ 1.500.00'O~O(}
{Ihum milhão e quinhentos mil Cl'Uaoiros) , após a apreaentaçâo dos pedidos formulados pelos diferentes
Estabelecimentos d'e Subsistência ao
Diretor de Subsistência que, depois
do devido estudo, permitirá seu emprego.
b) daquele limite até o de
.
01'$ 3.000.r(}OO,(]t{} (três
milhões de
cruzeiros), mediante autorização do
Diretor-Geral de Intendência.
c) dêese último limite até o de
0'1'$ 8.QOi}.úoo,OO (oito milhões de
eruseírosi , mediante autorização do
Chefe do Departamento de Provisão
Geral;
à) as que excederem aos tetos acima fixados, com audiência do Departamento de Provisão Geral e autorização ministerial.
4 - Os quantitativos de subsistência fixados pela presente tabela serâo pagos pelos órgãos de Finanças
por trimestre adiantado. A prestação
de contas dêstes quantitativos será
realizada de acôrdo com as ínatruções em vigor.
5 - A indenização das economias
de 'Víveres às UUI AA será realizada
pelos Estabelecimentos de Subsistência pelo preço da "Última aquisiçãopreço de compra de cada artigo da
tabela de rações, até o limite que
serviu de base ao cálculo desta tabela de valôres que serão publicados
no Boletim Interne dos citados órgãos, após entendimentos com a Diretoria de Subsistência.
TV -

NA AERONAUTICA

1 _ Nas organizações cujo horário
de trabalho exija permanência continuada de pessoal civil ou militar, por
mais de dez (10) horas diárias deve
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ser providenciada a 'instalação de
rancho.
2 - Os comandantes, diretores ou
chefes das organizações que não
obtenham meios para" instalação de
ranc'{n.o próprio, observada a jornada,
poderão, mediante prévio entendimento e publicação em boletim, determinar a utilização de refeitórios
de outras organizações vizinhas previstas no artigo 334 do Código de
vencimentos e Vantagens dos Militares, de modo a atender convenientemente à alimentação de seus subordinados .
2.1 -Para efeito de indenização
à Unidade ou Entidade fornecedora
dos serviços, deverá à organização
sacar etapas e complementos como
se contasse com rancho próprio.
3 Enquanto não fôr criado ·0
Servíco de Subsistência, os elementos
básicos para o reajustamento dos
valôres da etapa nas diversas regiões
do País, serão fornecidos 'Pelas Unidades que disponham de rancho organizado.
Assim sendo, há. oba-ígatoríedade,
por parte das Unidades Administrativas, na remessa à Subdíretoría de
Planejamento e Legislação até o dia
20 de cada mês, dos seguintes' elementos relativos ao mês anterior.
- cópia de cada um dos pedidosempenhos extraídos por conta dos
'títulos Jtanchos e Fundo de Manutenção de Rancho. Na falta do empenho deve Ser enviada cópia da
fatura;
- demo!1Stração. do estado eccnômíco-fínanceiro do rancho onde
constem as receitas incorporadas no
mês, valor do estoque que passou do
mês anterior, despesas e valor das
mercadorias que passam para o mês
seguinte.
Esta demonstração deve ser feita
de maneira sintética, buscando apenas exprimir a necessidade de reajustamento do valor da etapa. A
Diretoria de Intendência poderá baixar instruções, cenvenentes para melhor aproveitamento das informações
fornecidas pela Unidade.
4 - Fica mantido no presente semestre o titulo "Fundo de Manuten-

çâo de Rancho", cuja finalidade precípua é proporcionar recursos para
melhorar as condições de alimentação de tropa, podendo também, atender a eventuais vdeficits" no valor
da ração, bem como, a serviços e
aquisições relacionadas com a manutenção, conservação e substituição
de materiais de cozinha, copa e refeítórío;

5 - Os saldos porventura verificados, mensalmente, no título Rancho
serão transferidos para ·0 título Economia, descontada -a taxa prevista
para o Fundo Aeronáutico.

DECRETO N° 53.615 - DE :&0
FEV"lElillIRO DE 1904

DE

Aprova a Tabela de Fixação dos Valôres dos Complementos à ração Comum, para a Múlrinha, e dá outras
providências .

O Presidente da República, usando
da atr.buiçâo que lhe confere o artigo
87, item I da Oenstituiçâo, decreta:
Art. 1Ç} Fica aprovada a Ta,bela de
Fixação dos Valôres dos Complementos à raçjo COmum, para a Marmha,
organizada na conformidade do que
preceitua o artigo 89, letra b da Lei
TI':' 1. 316, de 20 de janeiro de 1951
(Código de Vencimentos e Vantagens
dos Militares) .
Parágrafo único. Para execução da
referida Tabela que se acha anexa a
êSte Decreto serão obedecidas as Observações que a acompanham.
Art. 29 O presente Decreto terá vigência a partia:' de 19 de janeiro de
1964.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
'grasília, em 26 de fevereiro de 19-6;4;
1439 da Independência e 76° da Re-

pública.
JüÃO GOULART

SylVio Borges de Souza MottGJ
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TABELA. D'E COMPLEMENTOS
(Letra "b"

do Art. 89 do CVVM)

MARINHA

I

organizações

J

Valor

I

I
I
Escola Naval

,.,

Colé~io Naval,.'

·.·.. ·

·

"0:' ••••••••••••••••.. '" •••••••••• •• •••
Aprenctízagem .. ' ~
,

I

· .. ·.···1

·······.1.

Escola de
Escola de Marinha Mercante do Rio de Janeiro e do Pará
-1
Pessoal embarcado, em viagem, quando houver necessidade de
substituir gêneros .. ;
I
Pessoal de quarto à noite, em viagem, na máquina. ·
Navios :I:idrográficos,. faroleiros. em viagem, quando em 'efetivo
o, • • • • • • • •

serVIçO

def'Spemahdade

•

cR$
l'SO,{)O
155,00
81,01l
108,0~

·'1

127,00
63,OG

'

144,00

•••••••••••••

, ..

Reb~f:adOJ:Ssg;ôr~~~~~~.~. ~~.r:'.e:~. "~~~~~~.:~. ~~~~~~.:~~.e.c.í~.1

Complemento Regional
.
Submarino -em viagem
'
'.'
I
Cení..:ro de Esporte da Marinha
""1
.(;IA.AN e Pàra-quedístas da Cla.. de Reconhecimento do Núciêo da l.a Divisão, de Fuzileiros Navais
1
Ração de .reserva ,
.

141,00
308,00
225,00
69,00

81,00
12,00

=
OBSERVAÇÕES

1. Sõmente para 'Os alunos dos órgãos constantes desta tabela poderá
ser municiado o complemento nela previsto durante o período escolar. O restante do pessoal será munícíado de acôrdo com o valor
da ração comum.
2. Os submarinos, navios faroleiros, hídrográfícos e rebocadores de
alfa-mar, em regime de pôr-to, terão o mesmo munícíamento dos
demais navios.

3. Somente o pessoal que pertencer ao, Departamento de Máquinas e
que efetivamente fizer 'Ü serviço à
noite, em viagem, nos- quartos de O
às 4 e de 4 às 8 horas, fará ~U5 1'3.0
munícíamento constante desta tabela.
4. O complemento de o-s 127,00
destina-se a custear o excesso de despesas em viagem por deterioração de
carne ou acrésecimo imprevisto nos
dias de viagem, havendo necessldade de substituir carne rrtvortrtoada
por carne sêca e pão por bolacha.
5. O munícíamento de que trata a
alínea 4 não é permitido aos SU(Jmarrnos, navios hidrográficos, faroletros e rebocadores de alto mar quan-

do em viagem fizerem USo do complemento o. êles previsto na tabela

presente.

'6. Ao pessoal que executar grandes ramas em dias: chuvosos Ou frios
poderá ser abonada uma ração de
café e açúcar no valor de três cruzeiros e setenta centavos <Cr$ 3,70)
assim como, em dias de intenso ealor, uma ração de xarope de frutas
e açúcar no valor de Cr$ 6,OD. Só será

parmltddo o munrctamente

máxímo

de 10 dias para cada complemento
1110 período de um mês.
7. Os servidores civis <1 116 percebem por dotações orçamentárias consignações 1.1.00 e 1.6.00 e (Fundo

Aros DO ponsn Ex;ECU1'IVO

Naval), nos dias de efetivo serviço,
cumprindo horários a que são obragados em estabelecimentos índustrlaía.
hcspíbalares, escolares, depósitos ou
órgãos e estabelecimentos rccaúzedos
em Ilha (exceto a das Cobras) que
possuem ranchos organizados, farão
jus à alimentação porco!1ta do Estado num quantitativo correspondente a 50% da ração comum para aS
respectivas guarnições.
7..1 Nas mesmas condições do item
7 os empregados que percebem petos
recursos próprios do Reembolsável
Central e Depósito de Suosistêncía
do Rio de .ranerrc farão jus ao quantitativo correspondente a 50% da racão comum.
7.2 A igual .quantítatdvo farão JUS
Os artífices, o pessoal. de portaria,
motoristas e marítimos, mesmo lotados em outros órgãos, quando sujeiU1S às condições de trabalho a que
se refere êste artigo e os oandldatos.
aprovados em inspeção regular de
saúde e reconhecídamence residentes
etn locais distantes do órgão alistador, aguardando a prestação dos demaís :exames ou a adoção de providênciaa complementares para, sua inclusão como aprendIz marinheiro, oU
diretamente no 'CPSA, ou ainda, nas
fileiras do CFN.
7.3 As irmãs de carldaoe e OS servidores obrigados a trabalho consecutivo de mais 12 horas TIas dias de
efetivos serviços farão jus a. lOO%
da a-ação comum para as respeetívaa
guarnições.
7.4 Em hipótese alguma O~ mencionados rruantítatívos serão pagos em
dínheíro ..

8. será permitido o muníclamento de 500 g de leite ao pessoal empregado em .pinturas baixa tensão, ,€scafandría, assim como, ao pessoaa sujeito às emanações ce gases venenosos O munícíamento desta alínea
ficará condicionado à real necesstdade dependendo, também, de prévia
solicitacão ao Diretor~G€;ral de Intendência.
'9. Não haverá muncíamento simultâneo d-e corrrolemento e da diferenoa determinada pelo parágrafo
único do art. 96 do CVViY.I
10. O muníciamento do complemento sõmentn serávpermitído quando, na realidade, fôr fornecida a ração complementar, sendo proibida a
o

20l)

simples rormatísttca visando economias.
11. O munícíamento do complemento não pode ser pago nos desarranchados ,
12. O complemento regional, variável até o limite máximo de ....
Cr$ 308,00, só poderá ser municiada
por ordem expressa da Diretoria. de
Intendência e obedecidas as ínstruções alaboradas por êste órgão técnico. Os Hospitais e Sanatórios mtlítares também serão municiados dentro do critério acima estabelecido.
1'3 Com exceção do complemento
regional que obedecerá às instruções
acima, os demais complementos só
poderão ser municiados nos têrmos
exatos do presente decreto a tãosomente pelas Unidades nêle mencíonades .
14. O quantitativo destinado à ração de reserva, será requisitado pelo
Serviço de Subsistência do Rio de
.Ianeiro à Diretoria de Intendência
da Marinha, e calculado sõbre o total de arranchados, em cada. trimestre. A receita apurada para a
produção de rações de reserva pela
Marinha constituirá um fun-do especial para atender as despesas com:
- estudo, experimentações e ela
boraçâo de protótipos;
_ transporte de material e pessoal,
pousada e alimentação dos encerregados de cumprir missões relacionadas com o fim em vista;
- mostruário, publicações e outras
despesas referentes ao assunto;
- custeio de produção, obras e distribuição para. consumo,
- tôda e qualquer despesa de material e pessoal não prevista nas alíneas anteriores.
Os recursos depositados no ,Fundo
Especial não ficarão subordinados à
aplicação em prazos fixos ou dentro
do exercício financeiro e deverão, em
sua totalidade, ser utilizados exclusivamente na consecução dos objetívOs acima mencionadas, sendo -dispensada a concorrência para aquisições em geral, obras e d-emais encargos do Fundo de Ração de Reserva, de acôrdo com as letras "a"
e "o' do art. 21'Ô do Decrejo 4.536,
de 28 de Janeiro de 1922 (Organiza o
Código de Contabilidade da União).
o

w
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DECRETO NQ 53.616 -

DE

26

ExECUTIVO

neiro de 1951 (Código de Vencímen-

DE

tos e Vantagens dos Militares).
Parágrafo único', Para execução
da referida Tabela que se acha anexa a êste Decreto, serão obedecidas
M
Observações que a acompanham.
Art .. 2º O presente Decreto terá
vigência a partir de 10 de janeiro
de 1964.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, em 26 de fevereiro de 1964;
143.0 da Independência e 76Ç da República.

FEVEREIRO DE 1964

Aprova a Tabela de Fixacão dos
Comple 'tentos à ração . comum,
para o Exército. e dá outras providências.

o Présldente da República, usando
da atrtbui-âo que lhe confere o arddgo 87. item I da Constituição, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a Tabela
de Fixação dos Valôres dos Complementos àt ração comum, para o Exército organizada de conformidade do
que preceitua o artigo 89, letra "b"

JOÃO GOULART

Jair Ribeiro

da Lei número 1. 316, de 20 de ja-

TABELA DE :::OMPIJEMENTOS

<Letra "b" do art 89, do CVV\M:)
Exército

ORGANIZAÇõES

I

Valor

II

CR$

---------

I -

Escola?'es:

Academia Militar das Agulhas Negras e Escola de Aper-]
reíçoemento de Oficiais .. ,.
1
2 - Escola de COmando e Estado-Maior do Exército - Instd-]
tuto Militar de Engenharia - Escola. de Defesa Anti-I
Aérea - Escolas Preparatórias _ Escolas de sargentos
das Armas - Escola de Equitação do Exército - Escola
de Comunícações - Escola de Material Bélico - Escolaj
de Instrução Especializada - Escola de Veterinária - Es-]
cola de Educação Física - Escola de Artdharia de, Costal
,.
1
e Colégios Militares " . , ,

1 -

o

o

o

o

,

•

o

o

o

o

••

,

o

o

•

o

•

o

,

,

•

:

•• '.

"

••

50,00

I

o

II -

Organizações Hoepitalaree e

•••••

,

,

•••

,

,

•••••

o

•••

sanató1'~os:

Doentes internados em Hospitais e Sanatórios, sob regime
dietético .. , .. , , ,
o

!II -

••••••••

o

••

,

,

,

•••

o

•

o"

••

,

,

90,00

I
o

o

•

,

•

,

,

,

••

Organizações divers"s:

88,VO

o

1I

Unidades componentes da Divisão Aeroterrestre - Uní-]
Policias do Exér-I
dadea componentes do GUEs cito - 19, Batalhão de Guardas - Regimento dei
'Cavalerla de Guarda - Batalhão de Guarda T'resi- t
dencíaã e Companhia Mista de Transporte .,"
,I
o

••••

52,00
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I

ORGANIZAÇõES

Valor

I
I

---IV _

12 -

D;~erSOS: --e-~-~ ~---------~--j ~---

I

Pessoal militar em situações especiais compreendidas no]
inciso 7 das observações abaixo
·

·1

52,OU

Complemento Regional no valor de ors 220,00, assim I
distrfbuído:

Unidades Administrativas não especificadas acima
EStabelecimento Central e Regional de Subsistência
Diretoria de Subsistência
3 ----' Pessoal militar quando fizer

· .. ··.·

·

Jus à ração de reserva

OBSERVAÇÕES

1. Os estabelecimentos Escolares
só fazem jus, por esmana, a cinco
dias de complementos durante todo
o ano letivo e época de exames finais,
quer nas aulas ou sessões de instrução ministrada em sala, no campo
ou locais destinados, deduzidos os
dias feriados, santificados ou facultativos ocorridos durante a semana
e farão jus ao complemento os elementos abrangidos pelo Capítulo XIV,
do Titulo IH, da Primeira Parte
do Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares.
2. O Grupamento de unidadesEscola fará jus, por semana, a cinco
dias de complementos, durante todo
o ano escolar" deduzidos os dias feriados, santificados ou facultativos,
ocorridos durante a semana quando
não forem ocupados na continuidade
de manobras fora da sede da Unidade.
3. Os pára-queddstas terão, igualmente, cinco dias de complementos,
por semana, durante o ano de ína'trução, incluídos os períodos de incorporação -e desincorporação.
4. As Polícias do Exército e 'Batalhão de Guardas fazem jus, por
semana, durante o ano de Instrução,
a cinco dias de complementos, excluídos os períodos de incorporação
e desincorporação e nos demais dias

I
I
1

32,00

\

65,00

I
·1

123,0{)

I
.....
I
1

8,00

sômente os elementos empregados em
serviço com duração continuada de
24 horas, previsto no § 29 do art. 231
e nos ns , 4 e 5 do art .. 329, do R-L
5. Os alunos dos Centros e Núcleos de Preparação de Oficiais da
Reserva farão jus à alimentação por
conta do Estado, nos períodos indicados na letra f do art. 130 do R-166,
somente nos dias de instrução.
6. Os militares baixados aos Hospitai~ Central, de Zona e de Guarnição e Sanatórios, sob regime dietético, farão jus, além do complemento
constante da presente tabela, a mais
um complemento hospitalar- equivalente ao valor simples da ração comum vigente para a localidade.
7. Nas diversas organizações militares, terão direito ao complemento
as praças que trabalham como mecânicos, pintores, bombeiros e outras
expostas à açãJo de gases venenosos,
destinado a reforçar a quantidade de
leite da ração comum.
8. As irmãs de caridade, contratadas .pelos hospitais e sanatórios se~
râo, para efeito de saque de etapas
arranchadas, equiparadas aos sargentos.
9. O complemento será devido nos
dias em que houver ativídade no que
tange à missão principal da organização.
10. As disposições do inciso anterior são aplicáveis, também, nos ca-

ATOS no PODER
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de prontidão, para os elementos
nela compreendidos.
11. O saque dos complementos somente será permitido quando, na
realidade fôr fornecida a ração 'Complementada, sendo proibida a simples
formalístíca visando economia.
12. A Diretoria de Subsistência e
Os Estabelecimentos Central ·e Regionais de Subsistência. sacarão trimestral e adiantadamente, dos respectivos Estabelecimentos de Finanças, em relação ao Oomplemento
Regional, a quantia correspondente
à totalidade dos quantitativos de
subsistência aplicados nos valôres de

SO;s

Cr$ 123,00 e

vamente.

01'$

65,OCl,

respecti-

13. Terão direito ao saque do
Complemento Regional no valor de
cr$ 32,00, tôdas as Unidades Administratívas que não estejam contempladas na presente Tabela de Complementos. Ainda, aos elementos orgânicos. não enquadrados na finalidade das Unidades contempladas na
tabela acima, também assistirá o direito ao saque de Cr$ 32;00 retro
citado. :f:sse saque será feito mensalmente e obedecerá à mesma norma
adotada na. requisição do quantitativo de rancho.
14. Os recursos arrecadados pela
Diretoria de Subsistência, com relação à receita do Complemento Regional, na importância de Cr$ 123,00
serão provenientes das etapas arranchadas e geridos de acôrdo com o
estabelecido pela Portaria n- 2.392,
de 7 de dezembro de 1963.
15. A ração complementada eccmpanha os preceitos estabelecidos pelo
Aviso nv 642-DG, de 26 de julho de
1957, publicado no Boletim do Exérelto-n- 31, de 3 de agôsto. de 1957.
16. O quantitativo destinado à raçáo de reserva será requisitado pela
Diretoria de Subsistência e calculado
,sôbre o total de arranchados em
cada trimestre. A receita apurada
para a produção de rações de reserva
pelo rsxercíto constdtulrá um, fundo
especial J)ara atender às despesas
com:
estudo, experimentações elaboração de protótipos;
- transporte de material;
- diárias de alimentação e pousada dos encarregados de cumortr
missões relacionadas Com o fim em
vista, quando não fizerem jus a essas

ExECUTIVO

vantagens à conta de dotações orçamentárias;
- mostruário, publicações e outras
despesas referentes ao assunto;
-r- custeio de produção, estocagem
e distribuição para o consumo e tôda
e qualquer despesa de material e pessoal .nâo prevista nas alíneas anteríoresv após aprovação devida.
Os recursos depositados no fundo
especial não ficarão subordínadoa và
aplicação em prazos fixos ou dentro
do exercício financeiro e deverão em
sua totalidade, ser utilizados exclusivamente na consecução dos objetivos acímn mencionados, sendo dia'pensada a concorrência para as
aquisições, de acôrdo com as letras a
e b do art. 246 do Decreto nv 4.536,
de 28 de janeiro de 1922 (organiza
o Código de Contabilidade da União) .
A aplicação dêste fundo especial será
feita pela Diretoria de Subsístência
mediante solicitação do Presidente da
comissão de Alimentação das Fôrças
Armadas, criada ceio Decreto númem 52.950, de 26 de novembro de 1-963
(Diário Oficial no 227, de 28 de novembro de 1963).
Nos dias de consumo da ração de
reserva, não será sacada a etapa
comum.
17. O pessoal civil que serve nas
Hospitais Militares, quando escalado
para o serviço diário com duração
~de 24 horas, fará jus a alimentação
por conta do Estado, devendo, para
isso, o Estabelecimento. sacar do
E. F. pagador: a quantia idêntica.
ao valor de uma ebapa comum fixado
para a Região onde o mesmo tiver
sua sede; no caso em que a duração
do serviço seja de lO ou mais b;,oras,
sem recesso ininterrupto de mais de
2 horas, sacar-se-á 50% daquela
valor.
17.1. Em hipótese alguma a vantagem acima e os Complementos fixados na presente tabela poderão ser
pagos em dinheiro.
18. Os servidores civis, que percebem por dotações orçamentárias 'Ou
pelos recursos próprios das O. M.
quando lotados em organizações que
possuam rancho organizado e com
jornada completa, farão jus à alimentação por conta do Estado e terão
direito- a um quantitativo correspondente a 50% da ração comum das
guarnições em que servirem ..0_ quantitativo se destina às refeições do
café da manhã e alinôço, deduzidos
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os sábados e domingos, dias feriados
e outros - eventuais que venham a
000'ITer. Em hipótese alguma êste
quantitativo poderá ser pago em

dinheiro.
DECRETO N9 53.617 -

DE 26 oa
FEVEREIRo DE 19M

Apr01Ja a Tabela de Fixccão dos Complementos à ?"ação comum. para a
Aeronautica, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I, da COnstituição, deuu eta:
ArL 1Çl F'Ica aprovada a Tabela
de Fixação dos VaJôres dos Comple-

m mtos
ração comum. para a Aeronáutica, 'Organizada na conformidade do qU8 preceitua o artigo 89,
letra "b' da Lei número 1. 316, de 20
de janeiro de 1951 (Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares).
Parágrafo único. Para execução
da referida Tabela que se acha anexa
a. êste Decreto, serão obedecidas as
Observações que a acompanham.
Art. 29 O presente Decreto terá
vigência a partir de 1Q de janeiro
à

d\:.. 1964.

Art .' 3Q Revogam-se as dlsjiosíções
em contrário.
•
Brasília, em 26 de fevereiro de 1964;
143 9 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Anysio Botelho

TABELA DE CQMPLEJWENTQS

(Letra "b" do Arb . 89 do CV'Ví1YI)
AElRONAUT:WA

I

Organízaçôes

I
I
I
I

I

I-ESCOLARES

l-'-'E . .Aer . e E.P.C. AR
3 - ECEMAR _ EAOAR -

II -

,
CTA -

EüEG -- EE Aer.

Organizações Hospitaleres e Sanatártos

!
. .1

CR$
150,00
130,00

I

i

Doentes internados em Hospitais e Sanatórios sob re-]
gime dietéüco
.
··· .. ·
···
1
UI -

Valor

88,00

I
I
I

Diversos:

1 ---- Pessoal militar em situações especiais, compreendido no]
inciso 3 das ooservaçõea
·~I
2 - Lanche de bordo para avião
r
3 - Complemento Regional
'.'
I
4 - Ração de 'Reserva
.'
I

52,00
500,00
SQOü
10,00

I
OBSERVAÇÕES

1.

2.

Nas organizações escolares somente terão direito ao respectivo como.
plemento os elementos compreendidos pelo Capítulo XVI do Título
IH da 1.a Parte do CVVM, além dos cadetes, alunos de Cursos de
Formação de Oficiais e de Sargentos.
Os militares baixados aos Hospitais central, de Zona e de Guarnições e a sanatórios sob regime dietético, farão jus a um comple-
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menta hospitalar equivalente ao valor da ração comum em seu valor
simples vigente para a localidade e mais os complementos previstos
para as organizações nospítalares e sanatórios.
2.1 Os militares contemplados com o complemento hospitalar não terão
direito à melhoria de que trata o art.. 96 do CVVM: e seu parágrafo
'único.
2.2. A Diretoria de Saúde sempre
que necessário, baixará instruções re.guladoras do emprêgo do complemento hospitalar, com a finalidade de
cuter a, ração especial do que trata a
letra "c" do art. 89 do OVVM.
3. Nas diversas organizações terão direito ao complemento de situações especiais:
a) As Subunidades de polícia. da
Aeronáutica;
b) Os mecânicos de avião e artífices;
c) As Unidades Atdn1inistrativas
com rancho organizado, CUjo núme1'0 de militares arreçoados seja ínferlor a 250;
d) Os componentes das aubespecialidades de fileira, os escreventes,
Os taífeiros de copa e cozinha, quando em razão do servtço de escala re~
donda de 24 horas, serviço de refôrÇo ou de prontidão rigorosa, acompanhada de vigilância noturna.
4, Não será permitido no mesmo
dia o abono ao mesmo individuo, de
mais de. um dos complementos previstos na tabela.
5. O complemento será devido nos
dias em que houver atividade normal Ou extraordinária, no . 'que tange
à missão principal da organização.
6. As disposições do inciso anterior
são aplicáveis, também, nos casos de
prontidão, para os elementos nela
compreendidos, bem. como, nos 'dias
de recesso; no período de nmctooamento das aulas, para os, alunos da.
Escola preparatória de Cadetes do
Ar e da Escola de Especialistas de
Aeronáutica.
'1. O saque do complemento sõmente será permitddo quando. na realidade, fôr fornecida a ração completa,
sendo proíblda. a simples formalística visando economia.
8. Enquanto não rorem baixadas
instrucões sôbra a determinação dos
valôres energéticos da raoâo comum
e dos complementos, o lanche de bordo será fornecido nas seguintes condições:
a) o lanche de bordo de avião
destsnado às tripulações dos aviões
do COMTA e das que viajarem em
é

objeto de serviço, instrução ou treinamento, com duração superior a. 3
horas;
b) os militares em serviço, quando
viajarem sem possibilidades de se
alimentarem em terra, receberão o
lanche de bordo nas mesmas condições;
c) o valor nutritivo do lanche deverá corresponder ao dispêndio de
energias .durante o vôo e às condições
.atmcsfértcas da. região, devendo oscílar de' 500 a. 1.000 calorias, devidamente equilibrados em hidratos de
carbono, proteínas, gorduras e sais
minerais, sempre .que possível, segundo a natureza do vôo,
d) o lanche de borde só será forneeído mediante pedido por escrito,
feito pelo oficial de operações, em
que conste obrigatoriamente 0..<;. elementos que servirão de base pera o
saque, isto é:
Ti;po e matricula do avião.
Número da ordem da missão.
Unidade, nome, pôsto ou graduaçâo-dos beneficiados;
e) os vôos deinstruçã·o ou treinamento de âmbito das orgamzacões.
isto é, vôos locais, não darão direito
ao saque, devendo a despesa correr
conta do arranchamento normal;
j) a percepção de- lanche de 'bordo
não interfere com o direito à ração
ou diária de aümentacão:
..
g) o saque será feito na requteicâc normal da organização e a prestação de contas obedecerá às instruções baixadas pela Diretoria de Intendência da Aeronáutica.
9. O complemento regional não
será integrado na ração do pessoal
arrânchado e constituirá crédito na
Diretoria de Intendência da Aeronáutica.
10 Trimestralmente a D.I. Aer.
requisitará à s'Ubdiretoria de Finanças a importância correspondente ao
complemento, regional, cabendo ao
Diretor-Geral de Intendência, mediante plano, autorizar- o seu emprêgc, visando as seguintes fínahdades:
a) atender despesas com a aquisição e recuperação do material de
à

Aros

DO

215

PoDER EXECUTIVO

copa, cozinha e refeitório, à critério do DGI e quando comprovada
a inexistência de recursos no titulo
"Fundo de Manutenção de Rancho"
e verbas orçamentárias;
b)
atender despesas com a ínstalacão e ampliação dos Reemholsáveis Regionais a cargo dos Estabelecimentos de Intendência e do
Reernbolsável Central de Intendência.
da Aeronáutica: pagar prêmios de
seguros de suas instalações e estoques.
c) o desenvolvimento das. Fazendas e Granjas, visando o barateamento e a industrialização dos seus
produtos para consumo nas organizações da FAB;
d)
atender despesas de instalação, ampliação, conservação, adaptação e funcionamento dos Estabelecimentos de Intendência ;
e) atender ao pagamento da alimentação (I, bordo dos aviões a. serviço do GTE.
11. Os servidores civis que percebam pelas dotações orçamentárias,
lotados ou designados para prestar
s~rviços em organizações cujo horário de trabalho exija permanência
continuada, observada a jornada, farão jus à alímentacão por conta do
Estado, quando acompanharem o horário de trabalho dos militares, Para
fazer face à alimentação dêste pes~
soal, nos dias de expediente, as organizações poderão sacar um quantitativo correspondente ao valor da
etapa comum fixada para a localidade. O quantitativo, em hipótese alguma, poderá ser pago em dinheiro
'ao beneficiado.
12. Nas mesmas condições de trabalho citado no item anterior, poderâo as unidades Administrativas,
para o pessoal civil previsto no Decreto número 50.314, de 4 de março
de 1961, inclusive pessoal dos Reembolsáveís, Fazendas e Granjas, sacar
da SDF o mesmo valor da etapa comum, desde Que autorizado nela
Exmo. Sr. Ministro da Aeronáutica.
Deverão encaminhar expediente ao
Gabinete do Ministro, atra-vés da Diretorta Geral de Intendência' da .àeronáutica, no qual serão apresentadas
asiustificativas da solicitacão. reIacãc do pessoal a ser contemplado
e a estimativa da despesa anual que
esta autorização acarretará. A concessão ficará condicionada às dísncníbílidades da dotação orçamentária
prôprta.

13. O quantitativo destinado ao
título Ração de Reserva será sacaco
'Pela Díretorfa de Intendência, com
base nos saques de etapas arranchadas das diversa-s organizações. Para
isto deverá a SDF Aer fazer a devida comuníeaçgo, trimestralmente, .à
DGI. Aer. ~ste recurso será apltcedo
em tudo que estiver relacíonadr, com
a fixação, obtenção e distribuição da
ração de reserva, sendo dispensada (I,
concorrência para .aqUisições em geral, obras e demais encargos do título acima, de acôrdo com as letras
"a" e "b" do artigo 246 do Decrete
número 4.536, de 28 de janeiro de
1922 (Código de Contabilidade da
União) .
14. As organizações que disponham
de rancho em funcionamento deverão sacar Cr$ 130,00 (cento e trinta
cruzeiros) por etapa de militar arranchado para. constituir receita no.
"Fundo de Manutenção de Rancho".
14.1. As importâncias apuradas com
o s3.lque dêste complemento só poderão se!" utilizadas quando se destinarem a cobrir eventuais "deffcíts"
no valor da ração ou para atender
às necessidades materiais de cozinha,
copa e refeitório.
'14.2. A organização que utilizar os
serviços de rancho de outra. unidade
para alimentação de seu pessoal aeverá, também, sacar êsts quantitativo para indenização ao Fundo de Manutenção de Rancho da outra Unidade.

DECRJETO NI? 53.618 -

DE

26 DE

FEVEREIRO DE. 1964

Organiza. na Fôrça Aérea Brasileira,
a Brigada Aérea,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confvr e ( aa-t.
87, item I, da Constituição Federal e
de acôrdo com a letra b rio art. te
do Decrete-lei nv 9.888, de 16 de vetembro de 1946, decreta:

Art. 1<;> l!: organizada, na Fôrça Aérea Brasileira a Brigada Aérea, tendo
em vista o parágrafo 29 do art. 99 e o
art. 13 do Decreto-lei nc 9.889, de 16
de setembro de 1946.
Art. 29 A Brigada Aérea é uma
Grande Unidade que tem como finalidade a instrução. o adestramento e
o emprêgo eficiente da" unidades Aéreas, permanente ou temporàrtamente,
sob seu comando, assegurando-Ihes
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concomitantemente os recursos técnicos e administrativos necessários.
Art. 39 Para atender à finalidade

a que se destina," a Brigada Aérea rem
a seguinte constituição geral:
1 -

Brigada Aérea

1-

Comando

2 3 -

Grupo de gerviço de Base
Grupo ou Esquadrâ<J de Supri-

mento e Manutenção, conforme

o caso

4 -

Unidade (8) Aérea (8).

Art. 49 A função de Comandante
da Brigada ~ exercida por Brigadeiro
do Ar do Qua.dro de Oficiais Aviado-

res, não incluído em categoria especial.

A,rt. 59 O Ministro da Aeronáutica
dentro de 90 dia", apresentará proposta do Regulamento de Brigada Aérea
e fixará as respectivas Tabelas de 01'·
ganízacâo, Lotação e ~uipamentos.
Art. 6Ç) nste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcaçâc e revoga as disposições em contrário,
Brasília, DF" em 26 de fevereiro de

de [aneiro de 1958, autorização para
continuar 2. funcionar como emprêsa
de navegação de cabotagem, com a
alteração Introduzida nos seus Estatutos, E: com o capital SOC-;.'\.1 elevado
de

crs 100,000.000,00

(cem milhões de

cruzeiros) para Cr$ 44G 000.000,00
(quatrocentos e quarenta muhôes de
cruzeirosj , dividJ1d-o em 133.1JOv (oitenta e oito mil) ações nominativas,
do valor unitário de C::S 5 :JuD,OO (cin.,
co mil cruzeiros), sendo 44 (}i}O tquarente e quatro mil) ações ordinárias
e 44.,000 (qua-renta e quatro mur ucões
preterenicaás, consoante ôelíberação
adotada em Assembléia Geral Extraordinária de acíometas, realizada 2.
19 de abril de 1963, obrlgandccse a mesma sociedade a cumprir mceg'ralmen
te as leis e regulamencos em vigor,
ou que .venham a vigorar, sôbre o
objeto da presente autorização
Brasilh, 2B de fevereiro de 1964;
143? da Independência e 769 da República.
JOÃo, GOULART

E(}lJdio Michaelsen

1964; 1439 da Independêncíá e 769 da

República,
JOÃo GOULART

Anysio Botelho

DECRETO N9 53,619 _ DE .26 DE
FEVEREIRO DE 1964
Concede à sociedade Navegação Mer
cantil S. A. - NAVEM cutorizacâo
para contuuusr a funciona?' como
emorésa de navegaçdo de cabota-

çem,

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87. inciso I, da Consti-tuição Federal,
e nos térmoa do Decreto-lei número
2,78,4, de 20 de novembro de 1940
decreta:
Artigo único: ti: concedida à sccíe
dade Navegação Mercantil S. A. NAVEM, com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, eu,
tortzada 2. funcional pelos Decretos
números 24.101 de 24 de novembro de
1947; 29.777, de IS de julho de 1951;
33.027, de 11 de junho de Uh:), 37.492
de 14 de junho de 1955; 40.714, de
8 de janeiro de 1957, e 43,041, de 15

DECRETO NQ 53.62() - DE 26
FEVEREIRO DE 1964

DE

concede à Marinha de Guerra
da
Itália o Prêmio {{M Minha do Bra-

sil" .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da oonstdtuíção deereta:
Art. 1° E' concedido, de acôrdo com
o artigo 39 do Decreto nc 39,904, de
4 de setembro de 1956. o prêmio "'M.artnha do Brasil" à Marinha de Guerra da Itália, a ser, anualmente, entregue ao Guarda-Marinha que houver concluido o curso de sua Escola
Naval. em primeiro lugar.
Art. 29 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em centrário.
Brasília, D. F., em 26 de fevereiro
de 1964; 1439 da Bndependêncla e76Q
da República.
JOÃo GOULART

SylVio Borges de Souza Motta
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DECRETO NO) 53.621 FEVEREIRO DE

DE 27
1964

DE

Concede à sociedade anônima Retínações de Maho, Brczü autorização
para continuar a funcionar na República. '

O Presidente da República, usando
da ata-íbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Ccnstdtuiçâo Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nv 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único.
E' concedida à sociedade anônima Refinações de Milho, Braall, com sede na cidade de
Rídgefield. Conda-do de Bergen. Estado de New Jersey, Estados Unidos
da América, autorizada a funcionar
no Brasil pelos Decretos. TIS. 18,592,
de 5 de fevereiro de 1929; 2.783. de
23 de junho de 1938; 21.254, de :.0
de junho de 1946; 32.335, de 27 de

fevereiro de 1953; 38.103, de 18 de
outubro de 1955; 39.576, de 13 de
julho de 1956; 40.606. de 27 -de dezembro de 1956.: 42.4<l4, de 3 de outubro de 1957; 42.981, de 3 de janeiro
de 1958; 44.855, de 14 de novembro
de 1958; 46,765, de 2 de setembro de
1959; 49.775, de 31 de dezembro de
1960; 5~ .230, de 22 de agôsto de 1961.
e 1.935, de 20 de dezembro de 1962
autorização para contánuar a funcionar no País, com o capital destinado
às suas operações industriais na República elevado de Crg
.
2 ..000.()OO,ODO,00 (dois bilhões de CrU~
zeirosj
para Cr$' 4.80'G.OúO 000.00
(quatro bilhões e oitocentos milhões
de cruzeiros), consoante resolução
adotada e aprovada pela Diretoria.

em reunião realizada a 18 de setembro de 1963, mediante as cláusulas
que acompanham c precitado Decrete
nv 51. 230, de 22 de agôsto de 1961.
assinadas pelo Mtnístro de EStado da
Indústria e do Comércio ourtgnndose a mesma sociedade a cumprrr Integralmente as leis e regulamentos em
v'sor. OU que venham a vlgcrar. sôbre
o objeto da presente autorização.
Brasília, 27 de fevereiro de 19M:
143Çl da Independência e 760) da Re-

pública.
JOÃo GOULART

Egydio Michaelsen
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DECRETO NQ 53.622 - DE 27
FEVEREIRO DE 1964

DE

Aprov.a as oueruçõee introduzidas ncs
Estatutos da comoaaünc: de 5iegu';'
TOS Argos
Fluminense, .,..elatipU?j.
ao aumento do capital social e extensão ctas operccões ao RamoVida.
<3> Presidente da 'República usando
da atribulçâo que lhe, confere o RJ·-

tágo 87, inciso I

da Oonstítuíçâo, e

nos têrmos do Decreto-lei nv 2.063,
de 7 de março de 1940 decreta.
Art. 1Q Ftcam aprovadas as '::J,H;erações introduzidas nos gstatuto- da
Companhia de seguros A!'go;::> Fluminense, com sede na cídaoe do Ríc de
Janeiro, Estado da f_,," ••r anabara autorizada a funcionar neto Decreto número 2.079 de 16 de janeiro de 1858,
relativas ao aumento do capital &0cíal de Cr$ 24,0.00 000.00 (vinte e quatro milhões de cruzeiros) cara. Cr$
96 000.000,00 (noventa e seis milhões
de cruzeiros) e extensão das operações aio Ramo V:'Ji~ conforme deliberação de seus acinntstss em ncsembléía Geral Extra.')1"rhli.'l;.~h, realizada
em 4 de outubro Je 1963.
Art. 29 A Socíeda. t{' continuará integralmente sutetta às ie.s :e ~J)S te
gulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar, sôbre o ..,l-J,p'+';j da autorização a que alude aq.iêle Decreto.
Brasília, 27 de fevereiro de 1964;
143.Q da Independência e 76.Q da República.
JOÃo GOULART
Egyd'lO Michaels m

DECRErO N' 53.623

Ainda não foi publicado no Dfá1 ia

Oiicuü,

DECRETO NQ ""3.624 - DE 27
FEVEREIRO' DE 1964

DE

Aprova alterações
introduzidas MS
Estatutos da Companhia Comercial
de Seguros
Gerais, inclusive au~
mento do capital socwl.

O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o ar-
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tígo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos dó Decreto-lei nv 2.0-63,
de 7 de março de 1940, decreta:

Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações introduzidas nos Estatutos da
Companhia Comercial de seguros Gerais, com sede na cidade de Curitiba.
Estado do Paraná, autorizada á fun-

cional' pelo Decreto n 944.026, de 8
de julho de 1958. inclusive aumento
do oapitaj social 'de Cr$ 20,0-00.000,00
(vinte milhões de cruzeiros para cr$
40.000.000,00 (quarenta
milhões de

cruzeiros) conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléias Gerais
Extraordinárias, realizadas em 31 de
J

maio e 5 de Iulhc de 1963.
Art. 29 A Sociedade
continuará.

integralmente, sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 27 de fevereiro de 1964;
1439 ela Independência e 769 da República.

o capital destinado às suas operações comerciais, elevado de
.
c-s 19.205. 738,70 (dezenove milhões,
duzentos e cinco mia, setecentos e
trinta e oito cruzeiros e setenta centavos) para Cr$ 78.271.475,60 \ . ~~
tenta e oito milhões, duzentos e setenta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta
centavos), consoante resolução adotada e aprovada pela Diretoria, em
reunião realizada a 17 de maio de
1963, mediante as cláusulas que a
êste acompanham, assinadas pelo
Ministro de Estado da Indústria e
do Comércio, onrigando-se a mesma
sociedade Q cumprir integralmente
as leis e regulamentos em vigor, ou
que venham a vigorar, sõbre o objeto
da presente autorização.
Brasília, 27 de fevereiro de 1964;
143 da Independência e 769 da República.
.roxc GouLART

Egydio Michaelsen

JOÃo GOULART

DECRETO N' 53.627

Egydi o Michaelsen

Ainda não foi publicado no Diário
DEORETO N' 53.525

Oficial.

DEORETo No 53.628

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

Ainda não foi publicado no Diário
Ojicial.

DECRETO NO? 53.626 -

DE 27 DE
FEVEREIRo DE 1964

Concede à exneaoae anônima J.
Walter Thompson Company do
Brasil autorização para continuar a
funcionar na República.
O Presidente. da Repúblioa, usando da atribuição que lhe .confere o
art. 87, inciso I, da Constituição Pederal, e nos têrmcs do Decreto-lei
nc 2.627, de 26 de setembro de 1940,
decreta:
Artigo único. :e concedida à sociedade anônima J. werter Thompson Oompany do Brasil. com sede na
cidade de wnmington, Estado de
Delaware. Estados unidos da América, autorizada a funcionar no Brasil pelos Decretos ns. 19.111, de 14
de fevereiro de 1930, e - 42.400, de 3
de outubro de 19'57, autorlzaçào para
continuar a funcionar no Pais, com

DEcmEI'O No 53. 62S

Ainda não foi publicada no D7á-rio
Oficial.

DEcmETO No 53.630

Ainda não foi publiead r no Diário
Ojicial.

DECRETO NQ 53.631 -

DE 27 DE

FEVEREIRO DE 1964.
Exclui dos efeitos do Decreto número 52.415, de 28 de tutõsto de 1963,
a sociedade que menciona.

O Pr-sldente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Oonstituicâo Federal,
e atendendo ao que consta do Pro-
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cesso M.J.N.l. 26.229, de 1956, decreta;
Art. 1(1 Fica excluído dos efeitos do
Decreto ne 52.415 de 28 de agôsto de
1963, que cassou a diversas associacões civis a declaração de utijldade
pública concedida, o centro do Comércio do Café do Rio de Janeiro,
com sede no' EStado da Guanabara,
e restabelecido r titulo que lhe fora
outorgado oelo Decreto nc 40.048, de
27 de setembro de 1956,
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 27 de fevereiro de 1964,
1439 da Independência e 76'? da República.

.roxo

GOULART

Abelardo Jurema

DECRETO 1'.~ 53.632 -

DE 27 DE

FEv'"EREIRú DE 1964

Considera de tnterésee mUta1' o cal"
oo de Preeui.. nte da comooam-a
SideriJ,rgica naaonai,

O Presidente da República, USando ua e trrbuíçàc que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da. Constituição
Federa. decreta:
Art. tv E' ecrescído ac artigo 1 9
do De-rreto n- se .955 de 7 de junho
de 1952, o cargo de Presidente da
Oompar hta Síderúrgíca Nacional, exercídc por oficiais das três Fôrças
Armadas

Art. 2~ :&ste Decreto tem a mesma
vígêncíe do citado Decreto n Q 30. i:t55
de 1952· revog-adas as dísposlçôes em
conta-a-re.
Brasíue D.:fI' em 27 de fevereiro
de 1964; 143<;1 r~ Indepencência e 769
da República.
JOÃo GOULAR~

Sy,',mo Borgel> de Souza Motta

DECRETO N.'? 53.633 DE 27
FEVERE1RO DE 1964

DE

item I do ar tígo 87 da constituição c,
considerando. que o M2.'l'echal CâJ'!.dido Mariano da gllva Rondon dedícou grande parte da sua vida à causa da pacificação e integração 10 sllvícola ft, civilização, sendo considerado o nosso maior índlologísta:
considerando, que foí o precursor
da penetração das nossas l nhas telegráficas pelo ínvíc sertão matogrossecse e amazonense pelo QUi:: em reconhecimento aos seus feitos, foí pelo Decreto n.v 51. OO({ de 26 de a.bril
de 1963, considerando o patrono da
novel arma de comunicações do. nessa Exército:
considerando; que um seu filho,
Benjamin Rondon, seguindo 2.S pegadas do pai, enveredou pelo mesmo
camínho das desbravaçôes no interior
da Amazônia como explorador empreiteiro e. hoje. com 70 anos de idade e cêroa de 4.4 anos de selva pátria.
a.em de possuidor de prole n uuerosa
é de. parcos recursos Ytnancetros:
considerando. que cabe ao Estado
chama'!' a sí responsabilidade de amparo, assistência, educação ~~ ír~st:.u
ção a um descendente de cao insigne patriota. como uma pálida. recoffi-;r.ei.sa por bar-tos serviços prestados a
Pátri,a., decreta:
Art.!.'? Fica autorizado o Ministro de Est2.do dos Negócios da Guerra a mandar matricular em um dos
Colégios Militares, como aluno gratutto, um neto do grande sertanista
pe.trtcío e patrono da Arn:a de Comunicações do nosso Exército, Marechad Cândido Mariano da SIlva Rondono
Art. 25' :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, !evozadas as disposições em nontrárlo .
Brasília. D.F., 27 de fevereiro de
1964; 143.'? da Independência e 76.9
da República.
JOÃo GOULART

Jair Ribeiro

DECREI'O N.9 53.634 FEVEREIRO DE 1964

OE

28 DE

trecuu a de utilidade pública e auto-

Autoriza o Ministro da Guerra a
mandar matricular em um dos Coíéçtoe Militares, como alunogratuito, um neto do taorecno: Cândido
Mariano da Silva RoMon.

riza a desapropriação dos
imóveis
que menciona, situados na cidade
de NcAal, Capital do Estado do Rio
Grande do Norte, necessários ao
funcionamento da Faculdade ,de
Medicina da universidade fio Rio
Grande do Norte.

O presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o

O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o art.

ATOS DO PODER

87, item I, da Constituição, e nos têrmos do Decreto-Lei n.c 3.355, de, 21
de junho de 1941,' modificado pela
Lei n.c 2.786,. de 21 de maio de 19&5,

decreta:
Art. 1.9 São declarados de utilidade pública, para. fins de desaprcprtacão. de acôrdo com o art. 6.9, combinado com o art. 5.9,letra m, tudo
do Decreto-Lei n.v 3.365, de 21 de ju.
nho de 1941, dezesse-s (16) casas, de
tijolo e cobertas de telhas, le construção modesta, Iocalízadas na área
limítrofe ao Hospital das Clínicas e à
Faculdade de Medicina da rjníversrdade do Rio Grande do Norte, em
Natal. bairro de Petrópolis, que C1)HS"
tituem o "Bloco Residencial",
pertencente à Sociedade de Assistência
Hú-'-pitalar .
Art. 2.9 Os imóveis em aprêçe des-

tinam-se. como anexos, a instalações
e serviços da, Faculdade de Medícína
da Umverstdáde do Rio Grande do
Norte, que providenciará no sentido
de ser efetivada a desapropriação,
correndo a respectiva despesa à conta dos seus recursos próprios.
Art. 3.9 &te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da República .

JOÃo GOUI,ARl'

Julio Furquim SambaQ'uv

ExECUTIVO

manente da antiga Tabela única de
Extranumei-áriüe-mensal.istas do Ministérto da Educação e Cultura, 13
(treze) funções de Assistente de Ensino, referência 27.
parágrafo único.
As funções previstas neste artigo destinam-se ao
aproveitamento de Assist-entes de Ensino da antiga Faculdade Ftumínense
de Medicina, nos térmos do art. 1.9
da Lei n.v 2.403; de 13: de janetrc de
19'55, cujos direitos ficaram reccnhecidos nos Acórdãos de 17 de maio de
:9B1 e 23 de' julho de 1962. do rríbuna! Federal de Recursos. ta-ansrteuos
em julga-do e proferidos nos autos da
Apelação Oível n.v 13. 144-Guanab<tra.
Art. 2.'·' O Ministro da nducecao .e
Cultura expedirá as portaria.') decorrentes do aproveitamento a que se
refere o artigo anterior.
Art. 3.Q Em oumpntrnento ti lei n.c
3.780.- de 12 de julho de 1960, as rueções previstas no artigo 1.9 'fê-te ce..
ereto ficam enquadradas e incluidas
oo Quadro de Pessoal, Parte Permanente, do Ministério da Educação e
Cultura, aprovado pelo Decreto n.c
62.794, de 31 de outubro de 1963, nas
seguintes condições:
I - 4 (quatro) cargos na Classe de professor de Ensino - Superior, Oódtgo EC-502.18, ocupados
pelos seguintes Autores:
D Gullhermíno Albano da Costa Sobrinho.
2) Hugo Faria.
S) H_omero cunha.
4) Rosalina de Amorhn Macedo.
II - 9 (nove) cargos na. Classe
de Assistente de Ensino Superior,
Código EC-5'Ü3.17, ocupad-os pelos
seguintes Autores:

DEDREI'O 'N' 53.635
Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.
1)

DECRETO N.9 53.6313 -'FEVEREIRO DE

DE

28

DE

1964

Cria tunçôee na antiga Tabela única
de Bxtranumerórios-memscüietas do
Ministério da Educação e Cultura"
em cumprimento de decisão judicial
passada em julgado
e dá outras
providências.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, da Constltuiçâc, decreta:
Art. V:> Ficam criadas, a partir de
13 de janeiro de 1955, na parte Per-

Calixto Nami Kalil.

2) Edvlson Souto Siqueira.
3) Gilberto Soares Vargas.
4) Levy Jorge Nemer .
5) Lu.z Barbosa Ro .eu.
6) Mário Nunes Plcanço.
7) Nizia Serôdio de Melo.
8) Pedro Abdalla ,
9)

wetter Martdní ,

Parágrafo único. A Divisão do
Pessoal do Ministério da Educação e
Cultura apcstilará as portarias de
aproveitamento mencionadas no artigo 25' dêste Decreto; para consignar
os respectivos enquadramentos indicados neste artigo
que vigoram a
partir de 1 de julho de 1900.
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Art. 4. 9 As despesas com a execução dêste Decreto serão atendidas. no
corrente exercício, pelas verbas orçamentánas assrm classificadas no Orçamento Analítico das D~p~as_ }l'1xas do Ministério da Educação e
Cultura, expedido nos têrmcs do artigo 551, parágrafo V?, da Lei número
4.29'5, de 16 de dezembro de
1953:
09.00 - Departamento de Administraçâc (Encargos Gerais), 1.1.01,01
...., Vencimentos; 1.1.01.05 - Saláriofamília; 1.1. 01,.13 - Gratificação especíal de nível universitárío ,
Art. 5-5' :este Decreto entrará em
vigor lia data de sua publícaçâo, ~e
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1964;
143.Q da Independência e 16.0;. da Repútihce..

.roxo

Sylvio Borges de souzá Motta

DECRETO N9 53.638 - DE
FEVEREIRO DE 1964.

28

DE

Extingue a Bstaçõo Rádio saUnas de

Iâurçaruia.
O presidente da Repúbúca, usan-

GOULART

do das atribuições que Iha confere
o artigo 87. inciso l, da Constituição

JuHo Furquini Sambaquy
DECRETO N.9 53.637 FEVEREIRO DE

Art. 29 A despesa com a desapropriação de que se trata _~orrer~ à
contá. dos recursos financeiros d,lSPO~
níveis do Ministério da Martnha
Art. 39 1tstt Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília. D. F. 28 de fevereiro d-e
1964; 143(l da Independência e 769
da República,
J oxo GOULART

DE 28

DE

19ô4.

Declara de utilidaàe pública, paro
efeitos de desapropriação, o prédio
reeuienciai, sito na Avenida Epitâcio Pessoa WJ 2.447, na cidade de
João Pessoa, Estado dr;" Paraíba.

O Presidente da República, usando
da. atribuirão que lhe confere o artigo 87, in-ciso I, da Oonstdtuição e
tendo em vista o disposto na alínea
a) do arrcgo 59, do Decreto-lei número 3.365, de 21 de julho de 1941,
modificado pela Lei no 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 1° E' declarado de utilidade
pública, para efeitos de desapropriação. « fmõvei de um pavimento. número 2.447, sito na Avenida Epítácfo
Pessoa, cidade de João Pessoa, Estado da paraí-ba, com a área de .
310m2 de piso, construção de alvenana, cobertura de telha tipo francesa" e resnectívo terreno, de forma rI;:·
tangular. de frente para a. Avenida
Epítácío Pessoa, com 30 metros, fundes para a Avenida Rio Gra'Jde do
SuI, tarnbémcom 3'Ü metros. lados
conrronrando com os lotes numeres
15 e 35- € 11 e 31, ambos com 1.}IJ metros de comprimento, com a área de
3. OCO metros quadrados, destinado do
residência oficial do Capitão dos
Portos do Estado da Paraíba.

Federal, decreta:
Art. 19 Fica extintc. a Estação Rádio s-alinas de Margarida, cujo Regulamento foi aprovado pelo Decreto
no 114, de 6 de novembro de 1961.
Art. 2IJ ~,te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastüa, D.F., 28 -de fevereiro de
1964; 1439 da Independência e '76\1 da
República.

acxc

"

OOULAR'!

S'1J1Vio Borges

de Souza Motta

DECRETO N9 53.639 - DE
l~VEREIRO DE 1964.

28 DE

Altera o Regulamento para a seto-:
ção Rádio da Marinha no Rio de
Janeiro.

O Presidente da República, usando
da atríbuícâo que lhe confere o artigo 87, inciso I J da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O art. 69 do Regulamento
par a a Estação Rádio da Marinha no
Rio de Janeiro, aprovado pelo Daereto nv 51.799, de 5 de março de
1963, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 69 - .,
,
,
1 -

""""'''''''''''''''''''',,,

Ir -

""'"''''''''''''''''''''''''

IH - Chefes de Departamento Dois Capitães-de-Corveta do Corpo
da Armada.
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IV

.

V -

..

VI -

..

Art. 29 &te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíãía, D.F;, em 28 de reveretró
de 19<54; 1439 da Independência c 769
de. Repúblioa.

Art. 49 Revogam-se as disposições
em ccntrárfo.
Art. 5° lhste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de fevereiro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Ney Galvão

JOÃo GoULARl'

Oswaldo Lima Filho

Sylvio Borges de Souza Motta

DECRETO Nº 53. 64()

DE
FEVEREIRO DE 1964

28

DECRETO N9 53.641 DE

]nstitu1 a Comissão Executiva de Auxílio às vítimas das Bncheniee no
Estado. de Goiás.

o Presidente da República,
Considerando que assumiram proporçoes de oalamidade pública as
inundações que assolam regiões do
Estado de Goiás;
Considerando que devem ser ímedíatos os auxílios às populações vitímaõas e a assistência às regiões atingidas pelas enchentes;
consíderando que o Govêrno Fe-

deral, no cumprimento do seu dever.

proporcionou substancial ajuda financerra à região flagelada, decreta:
Art 19 Fica Instituída a Comíssâo
Executiva de Auxilio às vtumcs das
Enchentes; no Estado de Goiás.
Art. 29 A Comissão de que trata o
artigo anterior será presidida pelo
Governador do Estado de Goiás e se
comporá dos 81·S. Jacy Netto de Campos, Manoel Elias de Aguiar, Paulo
~ Abreu Rebellc, Ary Demosthenes
ce Almeida, Archímedes Pereira Lima e José de Barros Souza, respectivamente, Superintendente da organização de Saúde do gstado - OSEGO,
Diretor do Departamento de Lsta'adas
de Rodagem - DERGü Presidente
do Consórcio aocovrano jntermumcípaI S. A., Secretário do oovsmo, Secretário da Agricultura e consultor
.Jurfdico do Departamento de Assistência aos Munícípíos - DAM.
Art. 39 A Comissão Executiva fica
investida de podêres de aprovar e
modificar o Plano de Aplicações das
verbas ou créditos destinados pelo
Govêrno Federal a atender à região
flagelada.

DE 28 DE
FEVEREIRO DE'1964

Dispõe sôbre o funcionamento do
Grupo Executivo de Racionalização
da Cafeicultura (GERCA).

O presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o artigo 87, nv 1, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 O art. 59 do Decreto número 79, de 26 de outubro de 1961,
modífícado pelo necreto nc 885, de
10 de abril de 1962, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art ..5' O COnselho Deliberativo terá como membros natos o
Presidente do r. B. C., que o
presidirá, o· presidente da Junta
Admmístratdva do L B. C., que
será o Vice-Presidente) e 3 <três)
Diretores Cafeicultores no IEe,
além de membros designados
pelo Ministro de Estado da Indústria e do comércio, sendo 3
(três) representantes da Junta
Administrativa do 1. B. C. 4
(quatro) representantes de cada
um dos Estados maiores produtores de café e mais 9 .rnove) . das
seguintes entidades:
Ministério da Indústria e do
Comércio;
Ministério da Fazenda;
Ministér:io da Agricultura;
Carteira de Crédito Agricola e
Indústrial do Banco do Brasil
S. A.;

Carteira do comércio Exterior
do Banco do Brasil S. A.;
Carteira de Redéscontos do
Banco do Brasil S. A.;
Carteira de Crédito Geral do
Banco de Brasil S. A.;
Superintendência da Moeda e
do Crédito;

A'J:OS DO PoDER ExECUTIVO

Comissão de Financiamento da
Produção.
§ 1'" Os representantes dos quatro Estados maiores produtores,
assim considerados mediante o
levantamento da média de produçâo dos últimos três anos, registrada pelo l. B. C., serão indicados pelos respectivos gover-

nadores,

§ 2'J Os membros da Junta Administrativa do L B. C. serão
indicados pelo seu Presldente.
~ 39 Cada membro do conselho
Deliberativo terá um suplente.
designado pelo Ministro de Esta~
do da Indústria e do comércio,
por indicação das autoridades
competentes.
Art. 29 ft.ste decreto entrará. em vl~
gcr na data de SUa publicação, revogados o Decreto nc 885, de 10 de
abril de 1962 e as disposipões em
contrário.
Brasília, 28 de fevereiro de 1964;
143Q da Independência e 769 da Re~
pública.
JoÃo GOULART.

Egydio MichaeZSen.

DECRETO NQ 53.642 - DE 28
FEVEREIRO DE 1964

DE

Dispõe sobre a duplicação de matrículas no primeiro ano das escolas
superiores,

O vreaidente da Repúbllica, na uso
de suas atribuições e de conformidade
com o art. 187 da Coristdtuíçào.
considerando a inadiável .nâssãc que
cabe ao Govêrno Federal, de enfrentar erícazmen te o problema, cada dia
mais critico, da desproporção entre as
necessidades de quadros prcnssíonaís
de que necessita o pais, e o número
de aruno., aceito em suas Escolas Superiores; e
Considerando que essa deficiência
constitui um dos mais graves pontos
de estrangulamento do desenvolvimento n~cional, sobretudo por incidir, predominantemente. nos setores mais importantes ao progresso e bem-estar da
população brasileira, como são os referentes à medicina e à tecnologia:
Considerando que, no caso da medicina, a proporção, já alarmante, de
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um médico para 2 .20{1 habitantes, pela
desigualdade de condições das várias

regiões do país, atinge, no Estado do

Maranhão, a relação de um médico
por 17.700 habitantes, o que coloca o
Brasil em posição de inferioridade em
face de numerosos países do continente;
Considerando a impossíbtédade de
sustentar o surto índustríal do pais e
promover as condíçôes básicas de seu
crescimento em ritmo e forma compatdveís com as suas possibilidades, Sem
a adequada rormacz 'J de máo de obra
qualificada;,
Considerando que, no campo da tecnologia, os 18.000 engenheiros existentes no país representam, igualmente, enorme ãetícit, do ponto de vista
não só de quantidade como da diversificação profissional, para as necessidades da indústria, transportes, comunicações, serviços públicos, além de
outros;
Considerando a desproporção igualmente verificada entre o número de
candidatos ao ensino superior e o dos
aproveitados nas Escolas, o que significa sonegar a considerável contingente de conclutntes do Curso .secundáric a oportunidade, a que têm díreito, de se qualificarem para as tarefas..do desenvolvimento nacional, e
esterntear os maciços investimentos
realizados peso Estado e pela família
brasileira na preparação dêsses candidatos; considerando que em 1962
de 82.600 vestibulandos apenas 36%
foram aproveitados;
Considerando que as Universidades
e Escolas são instituições integradas
no esforça do desenvolvimento nacío~al, cuía atuação deve ajustar-se aos
imperatdvos da atual conjuntura do
país;
Considerando a amplitude da rêde
de EScolas Superiores mantidas ou
subvencionadas pelo Govêrno em todo
o território nacional, com pesados ônus
para a Nação, com a finalidade precípua de atenderem ao nosso mercado
de trabalho:
Considerando que a atual e clamorosa inadequação entre o número de
profissionais por elas diplomados e as
necessidades do pais não pode ser
corrigida com palliativos ou soluções
rotineiras, mas por meio de alterações SUbstanciais e urgentes no sístema vigente;
Oonsiderando que as Universidades
e Escolas têm perfeita consciência
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dêsses Imperativos e estão dispostas
a colaborar com o Govêmo, empenhado, por sua vez, em auxiliá-las com Os
recursos financeiros e técnicos indispensáveis, na execução de um Programa Nacional de Expansão das Matrículas;
Considerando que urge a mobilização naoícne I pela formação de quadroa profissionais em nível superior,
paralela a que vem promovendo o GO-'
vêrno Federal contra o analfabetísmo:
Considerando que, nas regiões mais
carentes e nos setores prioritários
mencionados no presente Decreto, se
impõe o aumente substàncíal de matneutas, e que só nesse caso se JUStificará a ajuda financeira do oovêrno Federal;
~ onsrderando as reais disponibilidades de instalação, equipamentos e
pessoal, em regime de pleno emprego
dêsses meios, com que contam as Universidades e Escolas, resolve;
Art. 10. O Ministério da Educação
e Cultura providenciará junto *s Universidades e EScolas Superiores do
pais. onde a demanda o justificar, e
nos setores de Medicina, Engenharia,
Química, Odontologia e Geologia. além
de outros a que eventualmente deva a
medida aplicar-se, a duplicação de
matriculas no primeiro ano, por meio
de duplicação de turmas. mediante a
utilüzaçâo, em horários diferentes, de
instalações e equipamentos existentes,
e do pessoal em exercíc.ovou a ser
contratado.
Art. 29. Para Os fins previstos no
ar t. 19, esgotadas as possibilidades
normais de rendimento do pessoal docente pelo cumprimento Integral de
suas tarefas, poderão ser contratados
novos docentes para o segundo turno,
ou aproveitados os existentes. mediante gra tificaçã-o adicional.
Art. 39. cada estabelecimento incluído no programa Nacional de Expansão de Matriculas apresentará ao
Ministério da Educação.« Cúltura, no
prazo de 30 dias a contar da publicação dêste Decreto, o projeto de duplicação de matrículas, com a discriminação e jus,tificação das despesas
a serem atendidas mediante ajuda do
Govêmo Federal.
Parágrafo único. Em relação ao pessoa} docente, deverão os estabelecímentc:s de ensino: D fundamentar o pedido com a demonstração de pleno
emprêgo dos docentes já em exercício,

e II) estimular o regime de tempo'
integral.
Art. 49. A complementação de recurses para contrato de docentes, técnicos auxiliares e material de consumo se referirá ao primeiro ano, devendo os planos para 1965 ser submetidos ao Ministério da Educação e
Cultura até outubro do corrente exercicio.
Art. 59. Diligenciará o Mínistérro
da Educação e Cultura junto acs estabelecimentos de ensino, Isolados ou
integraI?-tes de Universidades, oficiais
ou particulares, o aproveitamento mais
amplo possível dos candidatos que realizarem o vestibular ou venham a reajlzá-Io, ainda no ano em curso.
Parágrafo único. Em face da exefusão, pelo critério de nota mínima
ou de ma.téría. ~ ponderáveis contingentes de alunos nos concursos de
habüitação dêste ano, empenhar-se-á
9 Míntstérto da Educação e cultura
junto nos esta belecimentos que assim
procederam, pela realização de novo
c,:>nc~so, à base do critério de classíncaçâo, tendo C~ vista a constituiÇão do segundo tnrno.
Art.59. A fim de ser facilitada a
ampliação de matrícul.as no 19 ano
deverá o Ministério da Educação
Cult\~ra, em. cooperação com o estabelecimento de. ensino, coordenar uma
p~Jítlca de utílízacão, por alunos de
diferentes escolas, das instalações,
e9-~pamentos e pessoal dos
setores
h~SICOS Que lhes forem comuns, espectalmente através dos institutos oáSICOS ou órgãos similares.
Art. 79 Em relação ao ciclo clínico
das-Fa~~d.ades de Medicina, onde houver d1flCulJades decorrentes da es~
cas:;ez de leitos nos hospitais-escola,
artrcular-se-ão as Bscola, com outros
esta belectmentos hospl talares, mediante convênio, cujos ônus poderão ser
partilhados pelo Mlnístério " da Educação e Cuãtura.
Parágrafo único. Fic-am autorlzadcs
o Ministério da Saúde e do Trabalho
bem como as Autarquias a êstes vin~
culadas, a oferecerem às Escolas de

e

i\~edi.cina os hospítaís sob SUa depen-

dêncla para os fins previstos neste
artigo.
.Art. 89. O plano de emergência preV15to neste Decreto será integrado num
programa a longo prazo, a ser elaborado Delas órgâs competentes do Mi~
nistérto da Educaeâo e Cultura, ficando estabelecido que a parte referente à formação de médicos e tec-
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nólogcs deverá estar concluída dentro
de tr-int.aidias .
Parágrafo único. O plane rcfcl'ic'.o

neste artigo contemplará

aspectos

O~.

quantitativos e .qualtfícatívos do pro-

blema, com especial destaque pera a
formação e treinamento de pessoal do-

cente.
Art. 9? Procurará o Ministério ela
Educação e C~l~tura mobili%:arpara es
Escolas necessitadas de peswa)do~
('P'!'1t,r 'os el-rusn to- ctts'ooníveis dos InStitutos-de Pesquisa, inclusive-de outros
Min:."térics.
Bn.sílb. em 28 de fevereiro de. 1964.;
143(l rl'2 Independência e 76° da República.
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EXEClJT!':O

Universidade do lâsprntc santo
Universidade de santa Catarina
Estrada de Ferro Tocantins.
Art. 29 A. despesa com a execução
désts decreto correrá à conta dos reenrs.o-, prõy..l'lus dos órgâcs -que espe-

c.rtc».
Art. 30 f:ste uecreto entrará -em vi~-Ol' na data de sua publicação, revoaadas as disposlcôes em ('{..ntrário.
Brastlla. 28 de fevereiro de 1964;
H?O rIa Independência e 769 da Re-

pública•.

.roxo

GOULART.

EJ..pedif:o

Machado,

JoÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho.

Julio Furqumi SambaqllY

Julio Sàl1ibaquy.

DECRETO N" 53.613

DECRETO N9 53.645
FEVEREIRO DE

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial;

D:t;CRETO N9 53.644 - DE Zé)"
FEV1':R'EIRO DE 1964

DE

Dispõe eóbre criação de corvos de
Teeoureirc nos órgãos qu~ especifica.

O' presidente da Renúblíca. usando
da atribuição que lhe" confere o artigo '87, item I· da Oonstdtuíção. e
tendo _em vista o disposto no artigo
1<) da/Lei n<;t 4.061, de 8 de maio de

1962, decreta:
Ar-t. 19 Fica criado 110 (-'!uadro de
Pessoal .respectívo um (1) cargo isolado de provimento em .corntssão. de
Tesoureiro, em obediência ao disposto
11C art., 19 da Lei ne 4.061 de 8 de
maio de -1962.

T esouraría de 1(l.: Cti,~('gol'ia
Tesoureiro, símbolo 2-0

Universidade
bucc
Unívorsidadc

Rural

de

Federal

pernamde

São

Paulo
Tesouraria de 2\1 Cutegoria
Tesoureiro, simõolo 3-0

Univers-idade do Pará
trn'vcrerdeoe do Rio Grande
I\ortc

do

-DE

23

DE

1964

Fi;:r:a os preços básicos minimos para
o tnusncíamento ou aquisição de
ametuioim. da séca da safra de
1963-64,
O Presidente da República" usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, inciso I· da Oonstdtuíção, e

acôrdo com o disposto na Lei número 1.506, de 19 de dezembro de
1951.9Jterada- pela Lei Delegada número 2, de 26 de setembro de 1962,
decreta:
Art, 19 Fica assegurada, ao auinendoim em casca da safr-a "da sêca"
dp· )963-64. a garantia- de preços mínimos prevista nas mencionadas leís.
nas, seguintes bases, por saco de 25
(vinte e cinco) quilos:

OrS 2.300,00

(dois mll e tre-

zentos cruzeiros) pa1'8 a. cla-sse
"graúda" e de Cr$ 2.0200,00 (dois
mil e duzentos cruzeiros) para a'
classe "miúda", do tipo 3 das esuecirlcacõa- baixadas pelo Decreto u- 59-0, de 6 de fevereiro ele
1962.
.~ '1'1 :e:st,es. preços
reterem-se ao
produto uôstc nos principais centros

de consumo do País, atendidas as
condições e espectfícacões decorrentes
das Leis ns . 1.506, Delegada nc 2, .íá
'n mctcnadas e nv 4.303, de 23.12.63.
§, 29 Pa 1'8. ris efeitos dêste decreto
serão consld-r (los cer;t;'~()s de con-
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sumo os respectivos portos de escoamenta Ou as cidades de Sâo Paulo,
Belo Horizonte, Brasília e Curitiba,
adotada a alternativa que mais convier ao produtor.
AIt. 29 Os ágios e deságios para os
tipos não mencionados no art. 19 serão estabelecidos em instruções a serem baixadas pela Comissão de Fi ..
nanciamneto da Produção (CFP).

Art. 3" ~te decreto entrara em. vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em centrádo.
Brasília, . DF, 28 de fevereiro de
1964, 1439 da rndependênota e 7i3() da
República.

rias à colocacão do produto nas localtdades referfdag no pv,rá,,;rcf.1 anterior, na forma prevista rio art. I)?
da Lei Delegada nv 2· de 26 de se~
tembro de 1982.
§ 3\' Os ágios e deságio') para 213
demais classes e respectivos tipos serão fixados em instruções a serem
baixadas pela Comissão de Pinsnciamentn da Produção (CF? j •
Art. 29 ltste decreto entrará em vtgor na data de sua PU)',' cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF, 28 de fevereiro de
1964; 143" da Independência e 76<;1 da
República.

JoÃo GOULART.

.roxo

oswaldo Lima nu«.

Oswaldo Lima F'Ww.

DECRETO N' 53.646 -

DE

23

DE

FEVEREIRO DE 1964

Fixa o preço báSico mínimo para o
financiamento ou aquisiçã'J de feijão produzido no Nordeste do País

do gênero «maeaços» OtL «âe corda", paTa o ano agrícola de 1964.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o <3,1'tigo 87, inciso r. da Constituição, e
de acôrdo com o disposto na Lei Delegada nc 2, de 26 de setembro de
1962, decreta:
Art. 1<' Fica estabelecido o preço
básico mínimo para es operações de
financiamento ou aqu srção-õe feijão
produzido no Nordes e do país do gênero "macacar" ou "de cerda", para
o ano agrícola de 1964 de o-s ...
4.140·00 (quatro mil cento e quarenta cruzeiros) por saca de .sessenta
quilos, para «, feijão vermelho "miúdo", tipo 3, de ecôrdo com as especificações baixadas pela Porrarfa número 41, de 24 de janeiro de 1964,
do Ministro da Agricultu.. a, publicada no D1ário Oficial de 6 de revererro de 19ê4,
§ 19 ~t,e preço
refere-se ao produto pôsto nos prlncípals centros de
GCJllSUmo do Pais, assim o-mstderados,
para os efeitos dêste deeceto, os portos de escoamento de ca.da Estado.
S 2<;1 Para a realtzaoán das operações de tmancíamento ou 8 quísíção
em outras localidades do Interior
serão deduzidas as despesas necessár

GOULART.

DECRE'I:O N' 53.647 - DE 28
FEVEREIRO DE 1964

DE

Altera dispositivos do Decreto número 52.025, de 2{) de maio de 1963.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constttutçâo Fe~
deral, decreta:
Art. 1" O artigo 26 e o § 2\>, do artigo '34,. constantes do Decreto número 52.025-, de 20 de maio de 19'ô3, passam .a ter, respectivamente, a seguín..
te redação;
"Art. 26. Compete ao Departamenta de Oontrôle fiscalizar, permanentemente, a administração. a g'E'-Stão econômica e a contabilidade das
em].. . rêsas que constituam patrtmõnto
nacional: e,ainda, de tôda e qualquer
sociedad~ de que a União participe
diretamente ou através de órgãos da
administração indireta, estendida a
suas -. unidades operatrizes, filiais e
subsidiárias" .
"Art. 34
,
.
§ 2\> O Inspetor Regional e os subínspetores., escolhidos e designados
pelo CAnE, serão requisitados entre
servidores e funcionários públicos civis. com garantia de estabilidade; e
militares, gozando os mesmo. direito"
e vantagens atribuídos aos demais
servidores do CADE".
Art. 2<;1 Fica revogado o art . 122,
do Decreto número 52.025-, de 20 de
maio de 1963.

Aros
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Art. 39 aste decreto entra-rá em virror na nata de sua publlceç;o, revogadas as disposições em ccnttár:o.
Brasilia, 28 de fevereiro de lE64;
143.9 da Independência e 70.1' ta R::,pública.
JOÃo GOULART

DECRETO NQ 53.648 _ DE 213 DE
FEVEREIRO DE 1964
Dispõe sôbre a distribuição de créili-,
tos
orçamentários atribuídos
!10
Conselho Aâmenistratioo de Defesa
Econômica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ArM
tígo 87, Inciso I, de Constituição, decreta:
Art. 1'9. Até que seja completada
a organização do C.A~D.E. e aprovado o seu quadro de pessoal, na
forma estabelecida pelo Art. 17, alínea n, da Lei nv 4.137, de 10 de setembrode 1962; a. distribuição dos
créditos orçamentários atribuídos ao
Conselho ter-se-á ao Departamento
de Administração, ao qual. 'competirá
o processamento e o pagamento da
despesa, sob a fiscalização doa Contadcrla Seccional do Ministério da
Fazenda.
§ 19. Para efeito do disposto neste Artigo, o Ministro da Fazenda autonzaré. anualmente, a abertura de
conta especial no Banco do Brasil 8.
A., em favor _do C.A.D.E., colooan
elo à disposição do mesmo, em duodécímos.. o numerário destinado ao
a tendímcnto das despesas .que devam
correr pe'os créditos orçcmentãrios
S 29. O Departamento de Administração encaminhará anualmente à
Contadorra Geral doa República 'em
processo de tomada de contas, ó balanço contábü da aplicação das verbas e os documentos comprobatórios
da despesa, respeitados Os prazos eetebe ecidos em Lei.
3!! -este Decreto entrará em vígur
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, em 28 de fevereiro de
1964; 143!! da Independência e 769 da
Repúhlics .

JoÃo GoULART

'

DECRETO NQ õg . 649 -

DE 2 DE

MARÇO DE 1964

Cria o Centro de Instrução de Guerra na Selva, ~om sede em Manaus,
(11M). subcrsiiruulo ao Grupamento
de Elementos de Fronteira.

O Presidente da República, no uso
das atrtbuicões que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e de acôrdo com o Artigo 19,
da Lei n 9 2.851, de 25 de agôsto de
193·6, decreta:
Art. F'. E' criado o Centro de rns,
truçâo de Guerra na Selva, com sede
em ~anaus, Estado do Amazonas, subnrdinadc ao Grupamento de Elementos. de Pronteíra ,

Art. 20;.>. O Ministro da Guerra baixará os atos complementares decorrentes dêste Decreto.
Art. 39. O presente' decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em Contrário.
Brasília. D. F., 2 de março de 1964·
1439 da Independência e 76Q da Re~
pública.
JOÃo GoULART

Jair Ribf,iro

DEOR!ETO N9 53.650
MARÇO DE 1964

DE 2 DE

Declara de interêssé social, para fins
de desapropriação, a~ Faeenda "Ma-rilaaui", "Marularui", "Marifândia"
ou' "Tocata", e vários lotes da Fazenda "Caioaba:' ou "Padre João"
sitos na zona rural da Vila lnho:'
mirim, distrito de Magé, Estado ao
Rio de 'Janeiro, e dá outras prouí-;
tiéncíae.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso E, da- Constituição. e
nos têrmos da Lei nv 4.132, de 10 de
aetembro de 19-62, combinada com o
Decreto-Lei nv 3.365. de 21 de junho
de 1941, com as alterações íntroduzí,
das pela Lei nc 2.786, de 21 de maio
de 1956.

Considerando que dezenas de fa~
milias camponesas há muito instalatias na Fazenda "Mariland", "MG,ryland". "M'u-ilãndía" o-u "Tocata'
e em lotes d a Pazenda llCaioaba" ou
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"Padre João", na ZOL2 rural da Vila
Jnhomírím, distrito dê Mage. Estaelo do Rio de .Janeíro, em "'ráz8.o de
mandado judtciel provido, já foram
expursas das. áreas que ocupavam ou
Estão na iminência de o serem:

oonslderanco que essas ramâtas,
do amanho _da terra por. elas ocupaelas e trabalhadas. tiravam sua subststêncta e concorrtam para o abastecimento do mercado consumidor local;
Considerando que o seu desalojamente em massa está acar-retando
problema so-cial e humano de graves
contornos, pôsto que não há como

alojá-las e como prover-lhes a subsistência e obter-lhes ocupação útí!
Considerando que a Fazenda e 10t2S mencionados não estão sendo utilmente explorados e que, portanto. U3.0
vêm tendo USo na conformidade da
função social preconizedg pela COllStituição:
Con.nderandc que- a expulsão consumada o-u em vias - de se concretizar poderá determinar grave jierturbaçãn da- paz e ordem;
Considerando que incumbe ao Poder Públi-co assegurar a paz e 01'dsm sce!ets, promover a justa repartição da riqueza, .facilitar o acesso à
terra e prct>(»:ciOllar condições para o
cumprímen'.o dcs preceítcs constituo
cíonals que, respectivamente, ertge o
trabalho em obrigação social e p-ondiciona c uso da propr-iedade ao bemestar social;
Considerando, finalmente, as dísnosícões da Lei Delegada uv 11. de
11 de outubro de 1962, decreta:
Art. 10 SãQ declarados de interêsee social, para fi.11S de desapropriacão, 00m tõdas as suas eventúnis
acessões e benfeítorías. a. Fazenda
"1).5arilarid". "Mal-ylallri" "Mavüãndia' ou "T'ocala" -e vários lotes da
Facenda "Caioaba'

011

"Parire JO?,O ,

s,it,c"s na zona rural de. Vila Inhomir~m,no Munínipto de Magé. Estado co
Rio de .1r..narro. Individuados e C2.ractertzaãos no art, 29 do presente de-

crz tu.

Art. 29 Assim se índíviduam, caractertzam, se delimitam e conrrontnm as pr-opriedades rurais da ":!1Je
trata o artíao anterior: a F8Z€rdn.
"Marfland'' ,"~ryland", "Marflândia" ou 'I'ccaia" em duns P01'\,ó"s
formando um todo, como segue: A

primeira
parte, porção ou área,
assim: 605 (seiscentos e cinco) oraças, compreendendo 1.331,00 (hum
mil, trezentos e t.nnta e um) mas-os
de testada pela. íãstcada Mindl's",w
Rio Petrópolis; pelo la.do 8Sq;1,~l'_
do de quem de dentro das terras olha

téga

»ara tua, 2.280 (dois mil e duecntos) metros, mais ou menos,. e, pelo
lado direíto de quam cde dentro das

meemas

t:N.T8.S

olha para fora,

na

mesma extensão de 2.2Ü'O (dois 'e:) e

duzentos) metros, mais ou men-os,
ccnfrontande, pelo lado esquerdo, com
a .Fazenda Fragcso, que é ou foi de
Inocêncio Tinoco Fernandes, e, pelo
lado direito, com a Fazenda Santiago,
que ê.ou foi de Bráulío Vide] e com
terras que são ou foram de Raymundo
Santiago, e,pelC's fundes, com as
vertentes da Serra Tocada, parte essa
adquirida por Benjamim da Fonseca
Rang'cI <3, Bernardo José Gomes' e sua
mulher, por .pública escr-ltcra lavrada
nas notas do 2° Oficio de Magé, a
19 de outubro de 1955, no Livro número 147, fls. 27v., e transcrita, a 16
de outubro de 1955, no Llvrc.B J, a
fls. 170, sob nv de ordem 10.842, do
~ Oficio do Registro Geral de Imóveis e Hipotecas da Comarca de
Magé, Estado do Rio de Janeiro, e a
segunda porção, área ou parte da
mesma Fazenda "Martland' "MaryIand", "Martlárrdia"
ou "Tocada",
assim área de 17 (dezessete) alqueires, confrontando, pela frente, com
a Estrada Mineira; pelo lado de baixo
com terras da Fazenda de João Oabrínha ; pelo lado de cima, com a
Fazenda Fragoso, de Hermelindo Fernandes, e, pelos fundos, com terras
da mesma Fazenda Marvland ou que
outr-os 'nomes tenha; '13, finalmente, os
lotes números 15, 19, 20, 21, 22 e 23
da. Fazenda
"Caioaba" ou "Padre
João", respectivamente com as áreas
de 22.800 (vinte le dois mil e oitocentos} metros quadrados: 1.500 (hum
mil e quinhentos) metros quadrados;
12.000 (doze mil) metros quadrados;
17.00-0 (dezessete mín metros' quadrados; 14.3'0'0 (quatorze mil trezentos) metros quadradcs: 2.200- (dois
mll e duzentos) meta-os quadrados .e
15.000 (quinze mil) metros quadradO'3, e mais uma faixa de terreno de
três (3) metros de largura, ao 10n;:;0
da estrada. one serve de Jeito a uma
linha "Decauvilc" e que, partdndo da
Esta-ada do Entronc-amento, corta tôda
a Fazenda "Caioaba" até chegar à
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pazenda "Maryland" OU aU2 outros
nomes tenha,
confrontando
todos
êsses lotes com outros da mesma Pa
senda "Caíoaba", tudo adquirido por
Banjamím ela Fonseca Rangel a Ber-

nardo José Gomes e sua
escrfbura pública lavrada
nno de 1943 nas notas
do 29 Oficio de Mage e

mulher, por
a.'21 de jUdo 'I'abeliâo

transcrita a

23 de junho de 1943 sob número de

ordem a5, no oric:o de Regist,·o de
Imóveis e Comercial dos 49 e 59 J)i,5trttos do Muníctpfo e Comarca de
Magú.
".rt. 31? A declaração de ínterêsse
sv~i3.1 ora decr et )1.a tem por run na

corüci.:midar:te dc:s incisos I e II do arugo 29 combina" os com f) art-igo 49
da Lcí ne 4.132 rle 10 de .s~";m:b~·o, de
1062, a deeapropriaçâo dos
Imóveis
descritos, e, por via desta.. fixar. os
camponeses que nêles cse instalaram
dando 111eo5 aproveitamento e os mcccporandoiutüment., à economia lo
ca.l.
Art. 49 Face à iminente possibilidade de eclosão de" grave conflito Emtre posséíros e proprietários e seus
prepostos é declarada de urgência a
desaprop-íaçâo das imóveis por êste
decreto

declarados

de

ínterêsse

SO~

ciaJ, ficando a Supermtendência CB
política Agrária _ SUPRA _antori
zada a prcrnover a efetivação da de
sapropriaçâo ,
Art. 51? Revogadas as disposições em
contrário, O' presente decreto entrará
em vigor na data de SUB. publicação.
Brasília, em 2 de março de 19Gcl:
1439 da Indepsndôncia e 769 da R(;
pública.
JOÃo GOULAHT

Oswaldo Lanui Filho

DECHETO W) 53. 65J.... MARÇtJ DE 1964
Medifica a ns cela do
Decreto n9 '50 .~62J de
de 1961.

na 3

Dl!:

Art.
a de

o 'Presidente da Repúhllca, usando
dasatril:nr1eões que lhe confere o
Art. 87, item I, da constttuícão,
resolve:

Art. to O A.rt. 19 do Decreto
nc 50.562, de B de maio de 1961" passa
a incluir entre os cargos nêle mencionados, o de Sociólogo com '3. respectiva gratificaç§,o. de nível universltártn, correspondente a 20%.
Art. 29 nste Dec~et6 entrará BTn
vigor na data de sua publtcaçâo, revogadas es dísposíções em contrário.
Brasilía, 3 de março de 1934; 1430
d,3, Independência e 769 da República.
I

JOÃo GOULART

osuxuao Lima Filho

DECRETO N° 53.652
MARÇO

DE ~

DE

DE 1964

Cria o Núcleo Colcnl(Ll de Anartuia
em terras s'ituaC1as nas Municípios
-ae C.:tscavel, Caíiuuiuoas e Laranjeiras do Sul. no Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe, confere o artigo 8'1, no 1, da consututcãc Federal.
e nos têrmos do parágrafo único co
artigo 59 do Decreto-Lei. nv 6.117, üe
16 de dezembro de 1943, decreta:
Art. 1(,1 Fica criado o Núcleo Colonial de Andrada, situado nos Municípios de Cascavel, Catanduva e, Laranjec-as do Sul. no Estado do Paraná,
em terras adquiridas da Superintendência das gmprêsas rncorporaoas ao
Patrimônio Nacional, conforme escritura de compra e venda lavrada
no 23(,1 Oficio de Nocas da Cidade do
Rio de .janerro, em 9 de maio de. 1958,
transcrit-a n03 Registros de Imóveis
das Comarcas de cascavel e Laranj eiras do Sul, respectávaenente, nos
Iívros nvs. 3-H, fls. 143. sob o núme1'0 de ordem 5.357, em 6 de agôsto
de 1959, e 3-E, fls.

198, s-ob

o,nú~

mero de ordem 2.S13,em·5 de agõsto
de 1959.
Art. 29. A 'área de que trata o
artigo anterior, com 123.579,23ha. é

caraetertzada pelos seguintes limites:
Inicia na margem dírebta do râo Iguaçu nmitandc-se ao N., em dois ruD?-OS sucessivos com terras do Esta,d'o,
ao S. com o rio rsuacu, a L. por
uma linha dividindo cem terras vda

Aros
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Art. 69 rsete Decreto entrará em
propriedade denominada Rio das covigor na data de sua pubhoação, rebras, e a O. com a gleba "Silva Jardím" a medição e .demarcaçâc dessa vog-adas as dispo aiçôas em contrár'o.
área 'a~im se caracteriza: o ponto
B!'asília, 3 de março de 1964; 143~
de partida é indicado por um marde jndepandêncía: 76~ d-El. República
Co de cajarana com 1,45 m. de comJOÃo GouLAnT
primento facetado em esquadria, e encentrado à margem díreíta do IguãOswaldo Lima Filho
çu, no extremo da r-et,a divisa oeste
do terreno Rio das cobras. achando-se gravadas' a fogo na race leste
DECRETQ N~ 53. t353
dêsse marco- as iniciais "S.P.R.IG. 66,
dêsse marco, na día-eçâo 110 Q'''N. E.
foram medidos em linha sêca
.
Ainda não foi publtc xdc no !)iádo
13.500 m até o marco TIl! XV; eaí, fte ,
Ojicial,
tlndo à esquerda 90°0', segue, na direçâo 79Q O', outra linha sêca com
39.930 m ao fim da qual foi colocaDECRETO ~~<:' 53.-654 -- D:..: ~ DE
do o marco nc LV; oeste marco. fle-.
MARÇO DE 19,34
tindo à esquerda 209 O', segue- lia direção 819 O'S. O. oütra Tinha sêca
A':.!-tonz3. o Mfw:iêrio das Minas e
Com 31.575 m; do ponto então deterEnergia, ])01' intermédio da Divisão
minado pelo marco nv LXXXVII, nede Fomento da Produção MinefaJ,
a ,!d,r7,~iTiT imóvet no getaüc do 8.1.0
tindo 81° O', à esquerda, segue outra ,
linha na direção S. com 19. 328 m
Grande do 3w.
até à margem do Rio Iguaçu, onde
foi colocaõo n marco CVIl, de canela-,
O Presld,:mte da República, usando
com 1;45 l i de comprimento, tendo a
-da atribuição que lhe confere o art.
parte superior facetada em .esquadria
87, Inciso I, da constituição, e .)S
termo- da Círculac ne 1, de 30 de mare terminando em ponta e gravado a
fogo as iniciais ('S.P,R.G."; daí,
ço de 1951, do Serviço do Patrimônio da Uniã-o, decreta:
acompanhando o curso do rio Iguaçu,
foi medida, até o P.OI1l~O de partdôa. a
Art. 1(1 Fica autorizado o Mínistédistância de 135.536 li. A propriedario das Minas e E-nergia, POr interôe nmíta-ss ao N. em dois rumos suméd;o da Dívisào de Fomento da
cessívos, com terras devolutas, ao S.
produçac Mineral, a: promover a aquicom o rio Iguaçu: a L, por uma lisição do imóvel sito à rua General
nha divisória com terras da. proprieJoão Telles nv 369, em PôrtoAlegre,
ôade Rio das Cobras, e a O, com a
Estado do Rio Grande do Sul, onde"
gleba "Silva Jardim",
estão instaladas as dependências do
Departamento Nacional da Produção
Art. 39 . A execução dos trabalhos
Mineral, observadas ai':: exrgêncía.s rede - colonização, por se tratar de área
gulamentares sôbre o assunto e as
compreendida na faixa da rronteh-a,
instruções. baixadas pelo" Serviço do
será feita em convênio a ser assinaPatrimónio da Uníâo.
do entre a Superintendência de PolitiC1a Agrária e a Comissão Especial
Art. 2Q l_~a .revogadc o Decreto .,. ~:
da Faixa de Fronteiras,
mero 1.9<59, de 2.. . de dezembro de 1%2,
publicado no Dzá1·io Oficial de 2 de
Art. 49, Fica autorizada a SUPRA
janeírc de 1963.
a demarcar. no Núcleo a que se refere êste Decreto, lotes rurais
de
Art., 3Çl O presente decreto entrará
áreas variando ente-e 10 e 100 hectaem vigor na: data de sua publicação.
res, nos têrmcs da alínea "a' do arrevogauas as dlSjJof.içóes em cóntrátigo 14 do Decreto-Lei nQ 6-.117, de
rio.
1943.
Brasfha, 4 de março de 1964, 143Çl
Art. 5°. Poderá, quando julgado
da 'Independência e '76° lia Repúbl ca
oportuno, a Superintendência de PoJOÃo GOULAR'"
lítica Agrálctü integraa- 310 referido
Núcleo. outras áreas de sUa proprreAntonio de Oliveira Brito
dade ou que venha a ser, pela mesma,
Ney G1lvâo
adquiridas a qualquer título,
j

ATOS

üIDCRET9 1'1" 53.655 MARÇO 'DE 19-64

DO PODEl~

DE 4 DE

Autoriza o Serviço do pc,;trim61Ho da
União a adquirir imóvel no Estado
do Rio Grctuie ao sui.Óneoeeeono
ao Ministério das Minas e Energia.

o Presidente 'a República, usando
da atribuição que )he confere .0 artigo
81, Inv so I, dLa Constituição e nos
têrmos da CIrcular nv 1, de 30 de
março de 1951J do Serviço do Patrlmõrno da União decreta:
Art. 1Q Fica o Departamento Nacional na Produção Mineral, do Mj,
m-teno das Minas e Energia, autcnzadc a adquiri, na forma da autorrzaçãc constante do despacho do Se-

nhor M11l1;-5tro das Minas e Energia,
exarado às fls. de .C-PM 2.1H3-€2,
por intermédio da União, pela quar.,
tia de' ~r~ 9.500.0." ,00 (nove milhões

e qu'nner; os mil cruzeiros),

revos-co o Decreto

ne 1. 968, de 28 de dezembro de 1952
publicado no Díario Oficial de 2 d~
janeiro de 1963.
Art. 49 O -prerente decreto entrará.

em vigOr na data de. sua jiuoncaeao,
revogadas as disposições em contrãrío.
Brasilia, 4 de março de 19'54, 1439
da Indepeudênofa e~76° da Repúbf'ea ,
JOÃo
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87, item r, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica retrüoado o enquadramento definitivo do pessoal da Comissão Federal de ABastecimento e

Preços, aprovado pelo Decreto numero
~,~.3loG, de 1 de agôsto de 1903, pare o
.im de excluir da Série de Clfl.Sse~,
"Assistente de Administração", Codí.,
go AF 602. Hi-b, o nome' de Anna
Marra de Olheira vteona.
Art. 2° A retificação de que trata
o art. 19 vígora a partir de 5 de 8J:YOs~
to de 1963.
<:o
Art. 39 f:ste Decreto entrara em
vigor na data de sua publ.cação, revogadas as chsposiçôes em contrario
Brasília, 4 de março de 1964, 143Çl
da Jndependr ncia e '76' aa Repum.ca.
JOÃO' GOULAR':'

ara a

sede do escritónc da Dlvisf,c de Pomente da produção Mineral, em Pôrto Alegre, Jlstado do Rio Grande de>
Sul, o .nróvej .,;-Jtu<>-c'.-o à rua General
João 'I'elles av 369, com área total, de
8};Q,OO r.iz, sendo 390.00 mz construidos de a'venaria..
Art. 29 O imóvel em apreço S~ ues,
tina a sede do Escritório da Dfvisao
de Fomento da Prouuçâo Mineral, do
Departamento Naoíonal da Produção
Míneral do Mtmstérto das Mínas e
Energta .

Art. 3° Fica

rcxscrmvo

GOUL'ART.

DECRETO 1"l 53.657 _

DE

4

DE'

Bmstl em Nice, França.

o presidente da República, usando
da atr ibuiçáo que lhe contere o artigo 87, nv I, da Constituição Federal
€ nos termos do art. 27; parágrafo
li', da Lei nv. 3. f, 17, de 14 de julho de
1951, decrete:
Art. 19 Fica extinto o consmado
honorário do Brasil em Nice, Fran-

ça.

Art. 29 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Bl'asílía '1 dL março de 196'4 1439
da Independência e T da Repúbl'ca.
GOULAR'!'

Jocto Augusto de' ArClújo castro

(") DECRETO N' 5.658 DECRETO NÇ 53.656 -

4

Bxtmçao do Consulado honorarto do

JOÃo

Antonio. de Oliveira Brito.
Ney Galvão.

DE

MANÇO DE 1964

DE

MARÇO DE 1954

DE

4 de

MARÇO DE 1964

Retifica o Decreto nrJ 5-2.316, de Lde
açãeto de 1963.

RetifiCa o enquadtamento dos cargos
e junções do Departamento Admitustratiuc do serviço Público.

o Presidente da, Repúbnca, usando
da atribuição que lhe confere o art.

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

ATOS

DO PODER

87 item. l, da Constituição e tendo

cdt vista o cnspostc no art. 48 da
Le1 nv 3.780; de 12' de julho de lOBO,
e Decreto li" 52.144, de 25 de junho
õe 1963, cec-eie.

Art. lI? Fica retificado, na forma
.doa anexeis, o enquadramento dcs
cargos e tunçóes do
Qi.w,dro de
Pe:::sü3.1 (W Depar tarnento Administrativo ao Serviço Público, aprovado
peluDecrerc n'' 49.173, de I'! de noVel'!1lJl10 oe 1960, e i-etifícado pelos
Decretos us. 47, de 17 de outubro de
1961, til_:':i5~, de 2.;; de novembro de
19tH, :)1 417, de 23 de fevereiro de
19-62. 51.661.' de 15 de janeiro de W63
52.276, de 18 de julho de 1963, 52.'186
de :W ne setembro de 1963 e 52. e/4,
de 14 de outubro de 1953, ne pcrte
referente a Grupus Ocupacionais do
Serviço de Artírtce, bem -como a respeetrva rclação nominal dos ocupantes
do mesmo.
Art. 2'! A rcuneaoao a que se
retere êste Decreto prevalecerá a
partir de 1'·' de julho de 1960.
Art. 3\) O presente Decreto entrara em vigor na da;.3. ele sue publicação, revogadas as disposições em
contrario.
Broa.s1lia,4 de março de 19{14; 1439
a:~

Independêne:a e 78'·' da.

W;-p~lblJca.

JOÃo GdULMT

de 9-3-19G,4.

DECRETO NQ'53 _659

vogadas
trárío.

as

disposições

em

óon-

'Brasília, 4 de março de 1964; 1439
da Independênc'o e. 76'·> da República.
JOÃo GCULART

João Augusto de Amúio Castro

DECRETO NIJ '53. 66ü
l\IAftÇO D'E 1964

DE

4, DÊ

Eleva ti cateçcria de Embaixada a
R e 'l) r e 8 e n t 0, ç ã o Diplomát!c:d do
Brasil junto ao Govérno da rorcltl:liia.

üPresidente da República, usando
do},

atríbuícâo que lhe confere o aitígc

87. ínctsos I e VI, da Constituição,

oecreta :
i\rt. 19 Fica elevada à categoria de
:Embilixadg" Cl. Representação Diplomática do Brasil junto ao Governo do
Reino Hachemsta da .Iordânía.
Art. 29 A 1\ii3sãode que trata o
artago enterror- será cumulativa com
.1 Embaixada do Brasil ern Beirute.
Art.39 l!:ste Decreto entrará em
vigor na data de SUQ publicação, revcgadas as dispostçôes em contrário.
Brasília, 4 de março de 1964; 1439
da Independéncla e 769 da República
JOÃo GOULAilT

C) Os anexos a. que se refere o
texto foram publicados no Diári0

onaai

J:t::xEC"tJTIVO

.rodo Auçustc de Amüjo Castro
DECRETO W' 53.661
MARÇO DE 1964

DE

4

DE

MARÇO DE 1964

DE .;, DE

Crus a Embai:wda do Brasil na Nova

zeuina;«,

Extingue o Concuuulo lJonorá1"1o do
Erasil em Horta, Portuçcü,

o Presldeute c..1 Repúbl'ca, usando
da atribuição que lhe confere o
Art. 87, incisos I e VI da Constitui»o. decreta:

o Presidente da Repúulica, usando
das atribu'çôes que lhe confere o

do BrasD na Nova. Zelândia.

decreta:

Art. 2.9 A Missão de que trate o
artcg o anterior será cumulativa. com
a Ernbcrxada dó Brasll na Austrália.
Art , 3(1 :f:.ste Decreto entrará em

are. 87, nv r, da Constituíçâo Federal
e nos têrmos do art. 2'1, ~ 1ç, ti·]. Lei
nv iL917, de 14 de .julho de 1951,
Art. 1Q Fica extinto o Consulado
honorário do Brasil em Horta, portugnl ,
Art. 29 2ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, 1'2-

Art. 19

Fica criada -a Embaixada

vigor na data de sua publicaâo .
Brasília, 4 de março de 1964; 1439
do], Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

João Augusto ele /lraújo Castro

ATOS

BECRETO NQ 53.662 MARÇO DE 19M

DE

DO. PODEr:.

4

DE

Institui Comissão para proceder a exame do calcule áe vencimentos e vantagens elos Membros da ,Magistratura üo Ministério Público Federal,
elo Sermco Juruiico da União e dos
Autárauiéos.
.

Art. 19 A comissão funcionará pelo
tempo que reputar bastante ao dosem13w110 das suas Hnahdades.
Art.. 59 f:"<;~e decreto entrará em 'ligor na diUa de sua publice çâo .

,Bnl.sília, em 4 de marco de lD{)4:
rfa Independência c 'no da República,

1.43 0

o Prestdente da República. no uso
da fueuldade oue lhe atribui o art.
37, 1, da Ccnsjituição Federal,
Ccnsideí-ando a existência de disparidades nos crttérics adotados pelos
6rgf~c)

.jur.díco da' União

~

(ias autarquías ;

Considerando a necessidade de unifcrmíaar tais critérios à luz dos preC~it03 Jcgaís partmentes. resolve;
Ai-t: te - Fica constituída uma comissão Integr ada pelo Procurador-Ge
rat da Repúbüca. como presidente,
[.\.;10

JOÃo GOUt.!\RT

Abcl(lí'rlo J'w'ema

admínistratrvos no cálculo dos

vencimentos e vantagens atribuídos
6.0::; Magrstrados, Membros do Ministél'kJ Público e integrantes do Serviço

Oonsutccr-Geral da Repúbüca c,

pelo Procurador-Geral
ela Fazenda
Nacional, com os seguintes óbjetlvos:
C)
examinar cs critérios que vêm
ceado adotados pela Administração no
tocante ao- cálculos procedidos para
ü fíxacáo de montante de vencimentos e vantagens devídcs a Magistrad03, Membros do ·r,..l ini.stel'io Público e
do Serviço Jurtdlco da União e das
nutarquias ;

sugerir à Presidência da RepúC0m base nas indagações realizadas, a adooào de medidas de 01'-

~33

EXECUnVÚ

Dl~,CRE",CO N'! 53,663
11'li\RÇO DE: 1964

»n 5

'OE

Atterii o artigo 29 do Reçnüarnento
de InvestifJ'açtlo de Aciücntee Aej'oruuüieos, upí'ovado pelo Decreto nú'·
me/o 2-:],.'749, de 5 de abril de 1943.

o Presidente ck1. República, usando
das an-íbutcôex C')Ue lhe confere o artígo 87, item I, da cOTISütuiçã ü Pederal, decreta:

Art. 10 No Regulament., de Invéstigacão de Acidentes Aeronáutàcos,
ap ovado pelo Decreto n Q 24.749, de
5 de abril de 1948 e modificado pelas Decretos 26.Gll, de 26 de março
de

1019,

1.3~22,

de

22 de

agôsto ce

19G~]

c' 604 ele 12 de fevereiro de 19ü2,
fíca nltetado a artig-o 29, que vigorará
com arseguínte redação:

b)

bhca.

dem geral para obviar às irregularldades ou disparidades porventura verific::das, tendo em Vista a atuação
dJ.3 preceitos legais.
Arb. 29 Incumbe à Comlssão, no desempenho da sua tarefa, requisitar de
quaisquer órgãos ela Administração, incrusíve de autarquias e entidades paraestataís, o romectmento de informações, documentos. Iôlhas de pagamenfo e elementos outros necessários -o
esclarecimento dos fatos que tem em
mira apurar.
ArL 3° v'iea autorizada a Ccmissão,
a proceder a req'üsíção de servidores
de qualquer Ministério, que forem 1'8c.amados para a realização dos seus
trabalhos.

Art. 29. Os inquéritos de acidentes
de aeronaves estrangeiras TIo terrrtório nacional s-erão procedídcs de
acórrto com êste regulamento, 01-)s8rvadas também as Normas e Recomcndacóes constantes do Anexo 13 à Con ,
veneào el '2. A viação Civil 'Internactonal.
~ P Se as Autoridades Aeronáuticas do E~;tgclo de matrícula da ao-c
Yl8Ve acidentada designarem observadores para assistirem às ínvestigaçoes,
a l"~'m,~j:~;sà8 de Inouento facultarlhe-á a assístêncía -às investigações,
t Ar-t .

2G da Ccnvençâo de Aviacâo

Ci vil Iutemacional) . poderá também
a Cc-1J.1i~\s5.{) admitir que representantos do. prcprictárto da aeronave actdentada ou de companhia segurador-a
acompancem as ínveatígaçôes corno
observadnres .

234
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§ 29 A comunicação escrita de Autcrrdades Aeronáuticas do Estado de
matricula da aeronave, ou de representante _díplemátíco ou consular dês;
se Estado, bem como a do representante ou agente do proprietário da
aeronave, credenciando observadores
será aceita pela ,Gomissã{) de InqUé~
rtto, para os fins previstos neste artigo.

39 A aeronave acidentada não deverá ser removida enquanto a Comissão de Inquerttn não julgar COncluída a sua perícia no local do acidente ~ Quando, por não necessário à
investigação, a guarda da aeronave
rõr entregue à -autoridade sob cuja
jurisdição estiver o local do acidente
ou ao respectivo proprfetário (arínea
'~g" do AI't, 16)., a remoção da eeronave ou de seus destroços deve ser
providenciada, dentro do prazo razoavel, pelo proprietário.
ê

Quando a aeronave acidentada
oferecer perigo ou obstrução à navegação aérea, a autoridade sob cuja
jurisdição estiver o local do acidente
determinará a sua remoção logo após
tenha a Comissão de Inquérito terminado a investigação do acidente
(alíneas "f" e "g" do Art. 16). independentemente de anuência .do proprretárío, adotando as medidas que,
com os recursos disponíveis no 10ca1
e no momento. puderem contribuir
para minorar as danos provenientes
dessa remoção.
§ 4\1

§ ,59

Os pedidos das Autoridades

Aercnáutícas, do Estado de matricula
da aeronave e do representante do
proprfetáe-ío ou de eompanhías seguradoras, no sentido de serem mantidos intactos a aeronave acidentada e seus destroços, serão atendidos
q,uando a sua remoção não se tornar
necessária para evítac perigo ou obstrução à navegação aérea. Neste caso,
porem, a remoção deverá ser feita no
menor prazo possível.

Art. 2Q Revogam-se as
em contrário.

disposl~ôç.s

Brasília, ,5 de março de 1964; 143'·)
da Independência e 769 da República,

.roxc

GOULART

AnY~Jlo

soieino

EXECUTIVO

DECRETO N° 53.664 MARÇO DE 1964

DE

5

DE

Inclui funções gratijica,~as no Quadro
de Pessoal - Parte Permanente do Ministério da Aeronáutica e dá
outras providências.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 87, item I, da constituição Federal, decreta:
Art. 1Q Ficam Incluídas, em cará,
ter' provisório, na Parte Permanente
do Quadro de Pessoal do Ministério
da Aeronáutica, 2 (duas) funções gra.,
tifícadas, símbolo 8-F, sen-to 1 (uma)
de Chefe da Seção de Estatistica e 1
(uma) de Chefe da Secretaria de Ensino, que integrarão a lotação da Es,
cola Preparatória de Oadetcs.uo-Ar.
Art. 20 A designação para o exer.,
cicio das funções ora criada será pro,
cessada na forma da legislação em
vigor.
Arb , 3i? A despesa resultante dêste
decreto correrá à conta dos recursos
orçamentários próprios.
Art. 49 1!:,ste decreto entrará em vigar na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 5 de março de 1964; 143?
da Independência e 769 da Repú,
blica.

aoxo

GOULART

Anysio Botelho

DECRETO Nº 53.665 MARÇO DE 1964

DE 5 DE

Aprova o Reçuiamentc do Curso de
proteção ao Vôo.

O Presidente, da República, usando
da atribuição que lhe conf-ere o artigo 87', inciso I, da Constituição Fe,
deral, decreta:
Art. 10 Fica
mento do Curso
(CPV) que COm
pelo Ministro de
da Aeronáutica.

aprovac'o o Regula,
de Proteção ao Vôo
êste baixa, assinado
Estado dos Negócios

A'ros

DO PODER

Ai·t. 2° 2ste decrete. entr a em vigor
data de sua publícaçãov.revogadas

T.:.

as disposições emrcontrárfo.
Brasília, 5 de- março de 19134; 1439
da Independência e 76<? da República.

.roxo

GOULART

Anysio Botelho

Generalidades
I

Misséio e subordinação
:1.(

Vôo, cuja sigla é CPV. tem por m.s-

são:
1 - qualificar Oficiais e Funcicnárros Civis de Nível Universitário
{ia Mlnístérío de. Aeronáutica, pari
desempenhar funções nos órgãos de
Proteção ao Vôo;

realizar estágios de aperteiçoamentos em novos equipamentos e
novos sítemas. que forem íntroduzldos nos órgãos de Proteção ao VÔO e
no Sistema de Comunicações da,FAB;
2.1 - êstes estágios serão previstos
pela Díretorte de Rotas Aéreas de
acôrdo com entendimentos com o Diretoria do Ensino.
Art. 2° O ClPV é subordinado administrativa e dtscíplinarmente ao
CTA, e têcntcamente a DR Ae.
2 -

CAPITULO

Militares:

ser Major, Capítão ou 1o 'I'enente do Quadro de Oficiais Aviadores, ou 'ser M.a,jor, Capitão, 19 Tenente ou 29 Tenente do Quadro de
Ofrcíens Especialistas em COmunicaçôes, em Oontrôle de Tráfego" Aéreo
Ou em Meteorologia, em Interstício
para promoção até 31 de dezembro
do .ano anterior ao da matrícula pare
o 2'" Tenente;
b) não esatr agregado ao Quadro
de G.côrdo com o art. 86 do' Estatuto
dos Militares:
c) não estar sUv judice;
(O não estar .em gôzo de licença.
para qualquer run, no ano da maa)

PRIMEIRA PARTE

Art. 1c O Curso de Proteção

235

ressado ao i])iretor~:Qeml de Rotas
Aéreas.
Fa:rágl'Mo único. o requerimento
deverá da-r entrada na Diretoria de
Rotas até 31 de outubro do ano antertor 0.0 da. matrícula;
Art. 6° 8ã,0 condições para matrícula. no OPV:
'I -

REGULAMEC1\TTO no CURSO
DE PlRJO'l"'EÇAO AO VÓO

CAPITULO

EXECUTIVO

II

J-VI{J"tTíG'ula

Art. 3° O Ministério da Aeronáutica,
por proposta do EM Aer. baixará instruções e fixará o númern de vagas,
até o dia 30 de junho do ano antertor ao da matrícula.
§ 1° O número de vagas será fixado
pare os militares por quadro. com
indicação dos postos, e pera os civis
por categoria funcional.
§ 2° No preenchimento das vagas
observar-se-á: entre os candidatos militares, a, preceôência hierárquica em
ceda nôsto, e, entre os civis o de precedência funcional.
Art. 4° :PD'derê-o candidatar-se às
vagas para, matrícula, oficiais e civis
do M. Ae1'., de acôrdo com o art. 6°
Art. 59 A habilitação ao CP-V será
reste mediante requerimento do ínte-

te-icula:

. e) ter sido considerado apto em
ínspeçcâ de s:a'Ú!de realizada por Junta
de Saúde da. Aeronáutica no segundo
semestre do ano anterior ao da ma-

ta-ícula:

[) não ter mais de 2'Ú' (vinte) anos
de efetivo serviço até :3'1 de dezembro do ano anterior ao da matrícula'
g/ não ter, até 3:1 de dezembro do
ano anterior ao da matricula .ídade
superior ao limite máximo. estabelecído para o pôstc pela Lei de Inatl-

vidade, menos três anos;
h) não estar cogitado, para realizar o Curso da EAOA ou ECEMArR
no ano previsto para matrícula no
OPV
2 - Civis:
a) S'01' funcionário de nível uníversttárto, do M. Aer.;
b) estar lotado em órgãos de Proteção ao Vôo;
c) não estar sub judice;
d) não estar em .gÔZO de licença
POTe, qualquer fim no ano previsto da
matrícula:
e)
ter sido consrderado apto em
inspeção de saúde .realízade. por Junta
de Saúde da. Aeronáutica, no segundo
semestre do ano anterior ao da mat.nculo:
f) não ter mais de 2ü (vinte) anos
dé efetivo serviço, até 311 de dezemb-o do ano anterior ao da matricula;

Atos
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(/) não ter Idade superior a, 40 (quarente) anos, até 31 de dezembro do
ano anterior 00 da matrícula,
Art, 79 A DE Ae publícará. no ano

anterior 0.0 da. matrícula, 2, reiacão
nominal dos candidatos cogítedos pa:.. a
me.. trícula no ano letivo seguinte,
.ert.. 8° A matricula no 'GPV se.á
efetivada, por ato do Diretor-Geral
'do CTA, quando de apresentaçâcvdo
candidato àquele centro.
Parágrafo único O aluno matriculado no Cf?V será excluído e deshgado do efetivo de sua organízação, e
pas~a;rá a situação de adido ao aTA.

ExECUTIVO

Art. 12. O aluno desligado poderá
ter uma e única rematrfcula no CPV,
desde que:
L satisfaça as condições para ITlQtrícula:
2, a exclusão tenha sido de acôrdó
cem os números 3, 4 ou 5 do' 21't. 9','
dêste Regulamento:
requeira de acôrdo com as 1101'In>J.,'; vigentes.
Parágrafo único. O aluno desltcado
do CPV e oue satisfizer as condícões
previstas, terá preferência para
tricule..
â.

ma-

SEGUNDA PARTE
CAPITULO ITr

OrOGnizaçâo

Desliçaanento e rematricula

Art, 9Q O desligamento do aluno
do OP'V verifica-se per:
.1, falta, de freqüência, de acôrdo
Com o e.s.tahélecido neste Regulamento;
2, [nterêsse de dízcíphna, quando a
natureza e a gravidade da falto cometida justífícarem essa medida;
s. motivo de s-aúde, quando .houver
eído julgado incapaz, por Junta- de
Saúde ela Aeronáutica;
i,L motivo de Ilcença para tratamento de saúde de rressoa (h família,
quando concedida ele acôrtto com a
legislação vigente;
'5 ne2.2,ssida'ded,:) serviço, de ordem
do Ministro da Aeronáuttee.;
G, Insufícíência, dos resultados vescoIates, quando:
a) em. face dos graus obtidos fôr
verificado ser-lhe ímpcssível obter o
grau mfnimoexig'idó;
b) o grau de fim- de curso-fôr inferior a. ('6) seis;
7, a pedido, mediante requerjmento
do ínferessedo ao Diretor-Geral de
Rotas Aéreas:
3 por conclusão do curse, quando
ser-Iha-á conferido o respectivo diplcma:
9. pai' interesse particular; neste
caso, SUo]. movlmentacâo vserá..conside-

rada:
a)
sendo militar "por mterêsse
particular";
b) sendo funcionário "a pedido"
Art. 10. Os desligamentos, além
das comunicações regulamentares, deverão ser comunicados, via rádio, à
Diretovia àe Rotas Aéreas,
.Ar t. 11. As alterações ocort-idas
com os alunos serão publicadas em
Boletim d-o CTA, para fins de registro
individual,

CAPÍTULO

I

Constituiçtio geral
Al't. 13. a CPV tem a seguinte
constdtuíção:
1. Direção;
2. DiVísãode Ensino,
3. DiV159.0 de Administração
CApíTULO

rr

Direçtio
Art. 14. A direção compõe-se de:
J' Díretor:
~i: ~,ecl'etái'ia;
3, Conselho de Ensino,
Art. 15. O Diretor do CPV é Tenente-Coronel do Q1.l.adro de andais
Aviadores, com Curso de Proteeâo ao
Vôo, designado pelo Ministro da Aeronáutica.
Art.. 16, O Diretor do CPV
o
responsável pelo ensino e pela adminístracão do Curso:
1. {) Diretor é assessorado em suas
funções pelos Chefes -de Divisôés de
Ensino e de Administracâo .
2, As desígnacões internas de CPV
são da responsabilidade do respectivo
diretor.
Art. 17. A Secretaria é o .órgâo
encarregado do exoedlente da Direcão
é

do CPV,

.

parágrafo único - A função de Secretário é de Capitâç ou Tenente de
Administração,
Ar·L 18. O Conselho de Ensino é
um órgão consultivo da Direção do
CPV nas questõ-es relativas ao ensino.
Parágrafo único - O Conselho de
Ensino é constituído pelo Chefe da.
Divisão de Ensino e mais ouatro
membros indloadcs pelo díretoí-; dentre os Instrutores e Professôres do
CPV.
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CAPÍTULO

Dit'i-'3ão de Ensino

Art. Ifl .

A Divisão de Ensine, su-

bcrdínada ao Db..etor do CP, é o órgfic encarregado de ministrar e

M~;'

pervísionar o ensino no CPV.
Art. 20. A Divisão de Ensino te.1J1
a seguinte _constátuíção:
Chefia:
~ Seção 'de Instrução3 - Seção de Serviços Escolares.
Art. 21. A Divisão de Ensino e
chefieda por Major Aviador com
Curso de Proteção ao Vôo.
Art. 22. 'A Seção de Instrução é o
órgão encarregado de controlar (1. Instrução.
AI't. 23. A Seção de Servícos EscolaY8S é o órgão encarregado das facilidades e dos serviços especializados
necessários à execução do Plano Geral de Ensino.
Art. 24. As funções de Chefes das
Seções de Instrução e de .Servicns Escolares, são de capitão de UDl dos
quadres previstos para matrícula. com
o Curso de Proteção RO Vôo.
J

::1

CAPÍTut-Q

Divisão de

I v

A.d1ninistra~c1o

Divisão de Administração,
subordinada. ao: Diretor do CPV, é o
órgão encarregado dos. assuntos relativos ao pessoal, ao material e à admínlstrccãc do CPV.
Art. 2G. A Dívisâo de Administração tem (t seguinte constdtuíçâo:
Art. 25.

1 ~ Chefia;
2 ~ Seção Administrativa;
3 - Seção do Material.
Art. 27. A Divisão de Admínistração é chefiada per Major. de um
dos quadr-os previstos para matrícula,
com Curso de Protecão ao Vôo.
Art. 28.

A Seção "Admtnístraüve é

o órgão encsm-egedo das questões' relativas ao pesscal .» a administração
do CP\}'
Art, 29. A função de Chefe da Secão Adminlstratdva é de Capitão de
um dos quadros previstos para matrfcula.

Art. 30. A Seção do Matertal é o
órgão que trata das questões relativas
ao material e ao suprimento especializado e de Intendência necessários ao
curso.
Art. 31. A funcâo de Chefe da Secão de' Material é·.de Capitão de um
dos quadros previstos para matrícula,
com o Curso de proteção ao VôO.

V

Suoetituiçóee e Atribuições
Art. 32, O substituto eventual dó
Diretor é o Chefe da Divisão de Easino.
Parágrafo único - As demais substítutcões íar-se-âo de acôrdo com a
r'egulementação em vigor.
Art. 33. O Diretor do CPV,03
Chefes de Dívisâo e de Seção têm,
respectivamente. atribuições díscíplínares equivalentes e de Comandantes
de GruRO, de Esquadrão e de Esquadrilha.
AI't. 34 Os alunos do CPV são
diretamente subcrdínados ao diretor
do CPV
TE.RCEIRA PARTE
Ensino

Diretrizes e currículo
Art. 35. O Estado Maior do]. Aeronáutica race às necessidades do Ministério da Aeronáutica no setor de
Proteção no vôo, baixará. quando
oportuno', os padrões dé eficiência.
AI·t. 3G. 'I'omando por base os Padrões de Eficiência l)aixadós. pelo
E.lVI.Ael·, o CPV organizará o Plano
Geral de Ensino; que deverá ser aprovado pelo Diretor Geral de notas
Aéreas, antes do início do ano letivo.
CAPÍTULO

I I

FreQ'üênciu e aproveitamento

Art. '37. A pontualidade, a rrcqüêncía 'ea reenaacão de trabalhos
escolares é ale de serviço, sendo sua
ínobservâncía apreciada de aoôrdo com
0./ legíslacâo vigente.
Art. 38. O aluno que faltar mais
de 10% (dez por cento) do total dos
tempos de atdvidede escolar programados -para o ano letivo, será excluido do curso por farta de Ireqüêncíe.,
qualquer que sete o motivo das faltas
03 independentemente das sanções dtsciphnares que o caso- possa exlgir ,
Parágrafo único r-- Para êste fim, o
Diretor do CPV comgnioaa-á, antes do
início do ano letivo, ao diretor do CTA
o total de tempos previstos de vatívídede 'escolar, O' que deverá ser pubhcedo em Boletim do a'I'A.
Art. 39. O aproveitamento escolar
será verificado através de trabalhos
escolares, 'aos quais serão atribuídos
graus de zero e. dez com aproximação
~té centésimos, àe de acôrdo com o

Aros
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Plano de Avaliação constante do Plano Geral de Ensino.
Art. 40. O trabalho escrito, após °
julgamento e a atribuição do grau,
será mostrado ao respectivo aluno para conhecimento e apreciação.
parágrafo úníco . E' assegurado ao
aluno, apresentar 'pedido de revisão de
julgamento de trabalho- escolar, desde
que atendidas as condições fixadas
pela' Direção do OPV.
Art. 41. Será desligado. do CPV
cor falta de aproveitamento o aluno
que, decorridos dois têrços (2/3') do
ano letivo, estiver sem possibilidade
'de 'Concluir o curso com o aproveitamenta mínimo exigldc.
Art. 42. E' admitido um segundo
trabalho escolar para avaliação do
aluno que houver faltado ao programedo; por- razões )justifica·das, nas
condições estabelecidas pelo regímentc
interno; 'quando as razões não forem
justificadas, será' atribuído grau zero.
Art. 43': IQ grau mínimo final para
aprovação § de seís (6) por matéria,
Parágrarc único. Os graus abaixo
de seis (6) serão comunicados diretamente aos alunos, em documento reservado; os graus iguais ou superiores
a seis (6) serão revelados através de
menções "Bem", entre seis- (6) e oito
e cinco décimo (8,6), exclusiva; "M'Ui~
bem", igualou superior a oito e oíncc
décimo. (8,5).
Art. 44. O aluno
que concluir o
curso com aproveitamento receberá
um certificado, em solenidade promovida pelo CTA.
Parágrafo único, O certificado obedecerá o modêlo anexo.
Art. 45. O Diretor do CTA~ fará
publicar em Boletim Reserva a relação dos alunos que concluíram o
curao, hem como 0.5 - graus obtidos.
'Parágrafo único. O Diretor do CTA
dará conheoímento desta publicação
ao Diretor-Geral de Rotas Aéreas.
CAPíTULO III

Corpo

docente

Art. 46. O C0$P0 Docente do O.PV
compreende:
1 - DIretor do Ensino: o Diretor do
Ck''V;
2·- Subdíretor do Ensino: O Che-

fe da 'Divisão de Ensino;
3 - Instrutor Chefe: o Chefe da
Seção de mstrucão:
4 - Oficiaj,s Instrutores;
,:; _

'Prr.fflo.!".~Arp.<: ~iv-k

EXECUTIVO

Art. 47. São condições para ser destgnado Instrutor ou Proftessor do
CPV;
1 - ter o certificado de conclusão
do C'iPV, com grau igualou superior
a sete e cinco décimo (7,5);
-2 -- ter sido indicado para instrutor
ou professor pelo conselho de naismo
aprovado pelo Dfretor do CPV e pela
Diretor do eTA;
3 - haver obtido bom conceito nc
curso.
Art. 48. O Diretor do GPV poderá
indicar, ouvido o conselho de Ensino:
1 E'iuboficiais e 'Sargentos: como
monitores;
2 - Funcionários civis: como euxíjiares de ensino.
Art. 49. Instrutores, proíessôres,
Monitores e Auxiliares de Ensino do
CFV são designados pelo Ministro da
Aeronáutica; por indicação do Díretox
da CTA, através do Diretor-Geral de
Rotas Aéreas.
Art. 50. Os militares e os CiV1S- do
Minístéric da Aeronáutica designados
Instrutores, profesêôres, Monitores e
Auxiliares de !Ensino deverão exercer
essas runcões em princípio, no mínimo
por doís " (2) anos letivos e consecutívos .
§ 19 a, movimentação do pessoal de
Que trata êste artigo não deverá ocorrer durante o período letivo.
§ 20 'em 'princípio a movimentação
anual dos instrutores. será igual a um
têrço do efetivo existente.
CAPíTULO

IV

Regime escolar e ano letivo

Art. 51.. O aluno, durante o período
em que ,estiver matriculado no OPV,
ficará sujeito ao regime de freqüência
integral.
Art. '52. O Curso terá em princíptc
a duração de quarenta (4ü-) semanas,
podendo, face às necessidades, ter um
aumento ou dimínuíçâo na. ordem, de
dez por cento 00%) dêsse tempo.
Art. 53. O ano letivo será iniciado
na primeira quinzena de março.
'Parágrafo único.' 03 candidatos sejecíonados
deverão
apresentar-se.
:prontos para iniciar o curso, entre 15
e 8 dias úteis antes da data prevista
n:'ll'51· 11

iní~in

no
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QUARTA PARTE
CAPiTULO I

Disposições finais

Al't, 54. A lotações de runcões no
CP-V, não fixadas no presente Regulamento, será estabelecida na respectiva Tabela de Organização e Lotação.
ATt.55. As Junções administrativas
do CPV serão preenohrdas exclusivamente com o pessoal designado para
sérvír no OPV.
Al't. 56. O QuaJdro de funcionários
civis será organizado de acôrdo com
a lotação, a tabela ,e os recursos orçamentários fixados.
Art. 57. Os oficiais e civis, ao con ..
cluirem o curso.rdeverâc servir, no mínimo, dois (2) anos nos órgãos de
Proteção .ac Vôo.
.
Art. '58. As minúcias da Organização serão estabelecidas no Regim.e~to
Interno do OPV, aprovado pelo Mlr.J.s~
tro da Aeronáutíca..
Art. 59. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica.
CAPÍTULO n
Díspcsiçôee transitórias

A:rt, 60. Os' certificados de conelusão do extinto OPORlV e dos Cursos
de Oficiais de Comunicações e de
Oficial de Eletrônica,ambos da Fôrça
Aérea Americana, expedídçs até o ano
de 1962, desde que devidamente reaistrados no M. Aer, serão conside~ados equivalente-s ao certificado de
conclusão do CPV.
Art. ,61. Até 31 de dezembro de 1965
o Diretor, os Instrutores e os eroressôres do DFV, ficam dispensados da
apresentacâo do certificado de conclusão do OPV.
Ip,arágrafo único.
O Oficial ou
Funcionário que .rôr, até 31 de dezembro de 1965, Instrutor ou Professor
efetivo do OPV, durante o período
oorrespcrrdente a dois (2) anos letivos, receberá o Certificado do OPV
Art. 6'2. O requerimento para habilitação ao CPV, previsto no art. 5° do
presente Regulamento, deverá para
efeito de matrícula no ano letivo de
1964, dar entrada no protocolo da 01'ganízaçâc do interessado até quarenta
S' cinco
45) dias após a data da publicação oficial do presente Regula-

mento.
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Parágrafo único.
As organizações
envolvidas provídencíarâo ~ remes~a
em "Trânsito Urgente", dos requerimentes recebidos, de forma a que 05
mesmos possam dar entrada na Diretoria de Rotas até dez (l()) diacs após
o prazo previsto neste artigo.
Art. 63. O Diretor do CTA submeterá ~ apreciação do Ministro da Aeronáutica, através do Diretor Geral de
Rotas e do Chefe do Estado Maior da
Aeronáutica:
1 - no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da aprovação dêste Regulamento, a proposta da
Tabela de Organização e Lotação do

orv:

2 .:- no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar da data de aprovação dêste
raegulamento, .ovanteprojeto de Regimento Interno e o organograma do

CP V.

Brasília, '5 de março de 1,9-64.
Major Brigadeiro do Ar Anysio 80tetno, Ministro da Aeronáutica..
M. Aer. (Anexo) - Ref . art. 44 Parágrafo únlcc.
Armas da- República
Ministério da Aeronáutica

centro Técnico de Aeronáutica
Curso de Proteção ao Vôo
CERTIFICADO

O presente certificado é conferido
ao .. ,
, ,
'
, ..
por haver concluído. 'Com a menção
(Muito bem ou Bem), em (ano) o
Curso de proteção ao Vôo.
'Sâc J03'é dos Campos, ". de
.......... de ".

.... , . , . . . . . . .. ., . . .. Diretor se
Centro Técni-code Aeronáutica
.,
,."
, Diretor do
Curso de Proteção ao Vôo.
DECRETO

N9
MARÇO

53.666 DE 1964

DE

5

DE

Transfere a sede ao: Fazenda Federal
de Criação de Caiu, no EStado da
Bahia. do Departamento de Promoção AgrOpecuária, para a área
ocupada ,pelo Pôsto Agropecuário .âe
Etitre-Rics e cria o Colégio Agrícola de Caiu.
.

O Presidente da Repúbltoa, usando
da atribuição que lhe confere o ae-
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tigo 37 item 1 da Constituição, decret.:1:
Art.

10 A

Fazenda

Federe I

de

Criação de Catu, no Estado da Bahia
do' Departamento de Promoção Agl'O~
pecuária do Ministério da A:?,Ticultura, fica com sua sede transferfde
par(); a área. ocup-ada pelo Pôsto
Agropecuário de Entre-Rios, do mesmo Departamento e no mesmo E5-

tado.

Art. 29 A área atualmente ocupa-

da pele Fa zenda Federal de Crte.oãc
de Catu, no Estado da Bahia, passa
à respcnsabilídade da Superintendência do Ensino Agrícola e Vetertnárío que nela deverá instalar um
Colégio Agrícola.
§ 1c As Instalações da Fazenda
serão trensfertdas para a Supennten-,
dência do Ensino Agrícola e Veterinário e adaptadas .pcra a finalidade
a que se destinarem.
ê
z« Os funcionários em exercício
no, Fazenda Federal de Crlaéâo de
Oatu pa.~Qrãoa integrar a lotação
do Colégio Agrfcolc a ser Instalado.
Art. 39 Revogam-se as disposicões
em contrário.
~
Brasília, 5 de março de 1964; 1439
da Independência e 76° rIu República.

.roxo

GOUL.<\RT

Oswaldo Lima Filho

DECRETO N'? 53.66'7 MARÇO

IlE

DE

5

DE

ll}34

Altera dispositivo. do Reçnüosnento
aprovado pelo Decreto n9 23.255
de 27-6-1947.

O Presidente da República, usando de atrlbuícão que lhe confere o

arb. 87, inciso I da Constituição Federal, decreta:
Art. 10 Os pequenos produtores de
c81·03.is e leguminosas do país _ si-

tiantes, arrendatários, colonos parccíros meeiros e camaradas rurais
- -poderâo f.dquirirsil-os domésticos
pare seu uso exclusivo, do Serviço de
Revenda de Matemeã, do Deparcamento de Promoção Agropecuária, do
Mínístério da Agricultura, na forma
do artigo único do Decreto número
23.255 de 27-6-1947, sob as seguintes
c-ondições não constantes daquele Regulemento: .
I - pagamento parcelado, até 8
(oitO) prestações anuais. iguais, e su-

cccsivas

mais um

30110 de carência,

mediante contrato, com

cláusula de

Re.erva de Domínio;
- II - d'spensa de p1'DY'l de serem
arrolados como contribuintes do Imposto de Indústrics e r-ror.e-ões d~'.s
Prefeituras Municipaís .
Brnsilla 5 de março de 19(;4; 1430
da Independência.. e '10') da República

João

GOULAR'f

Osuiauio Lima Filho
:C':ECRETO N.'? 53.663
!;I.'\RÇO DE

DE {3

Reçulamctua o disposto no

a«

DI::

1961
ClT!.

3.°

Lei no'? 4.291, ele 12 de âczembro

âc isca.
O Presldenta fta República decreta:

Art.

1.~

Caberá ao Procurador-Ge-

1"'.'l1 da República e Proourador-Ccrà l
da Justiça Eleitoral, ao PrccuradorGCi·al da Justiça IIJIi1itz.t e ao Pro~

curador-Geral da Justça do Trab:llho a apostila eles títulos dos runc'cná, (os d-rs rcsoccuves secretarias,
atingidos .peJ:':> art. 3y da Lei numere
4.291, de 12 de dezembro de 1961,
observadas as prescríçôes dêste decreto e da legislação em vigor.
Art, 2.'1 Os venc'mentos dos car-.
V,03 dos componentes
dos quadros
das secreta)' as dc Ministério PúbüC{)
da. nn.nc. -representadcs pelos
símbolos MP, correspondem. paritàrrarnente. nÚlD8i'Q por número, aos
sim. bolos PL, ou acs símbolos PJ adotados pela Secretaria do Supremo
Trrbunal Federal.
Art. 3.0 Os cargos das carreiras
dos Quadros das Secretarias do J\1~
n'stérro Público da .Urríão Sf':1'5.0 dstnbuídcs em classe." de acõrdc C{.1l11
as exís tentes 110.,') carreiras pru-adta.
mas. observada a necessáf-ia proporc.cnalidade.
~ 1.'! Será mantida a situaçã-o dos
atuais ocupantes dcs cargos, dentro
cri, série de classes, devendo o respectiNO enquadramento ser
prccessadc
com obed'ência ao escalonamento à','."
níveis atuais.
§ 2Y Se, em consequêncla do que
prescreve o parágrafo anterior, o número de ccupantes. em cada classe,
exceder o da proporcionalidade previeta neste artigo, permanecerão os
respectivos cargos, como excedentes
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na classe, até se vagarem, quando serão redístríbuídos dentro da mesma
carreira.
§ 3." Na hipótese de ser o número de classes a enquadrar superior ao
de classes da carreira paradigma, serão os cargos correspondentes distribuídcs proporcionalmente, coservandO-se o disposto no parágrafo ante1':01' quanto à situação dos respectíVOs ocupantes.
Art. 4." âíste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em .contrário.
Brasília, em 6 de março de 19:64;
143.(> da Independência e 76.° da República.
JOÃo GOULART

Abelardo Jurema

go 87, inciso I, da constituição Federal e nos têrmos do Artigo 126 do
Decreto n.c 52.025-, de 20 de maio de
19'Ô3, decreta:
Art. 19 . Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho AdministratiY9 de Defesa Econômica, que com

este

baíxe..

Art. 29. ltste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicaçào, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 9 de marco de 1964'
1439 _ d? Independência e· 76" da Re:
públtca .

JoÃo

GOUlART

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE
DEFESA ECONOMlCA.

TITULO I

DECRETO

N.Q 53.669 -

DE 6 DE

MARÇO DE 1964

Declara luto Oficial em todo País, em
sinal de pesar pelo falecimento de
Sua Majesta.de PauJo I,' Rei dos
Helenos.
O presidente da República, no uso
de sues a trfbuições. ao ter notícia do
falecimento de Sua Ma}estade Paulo
I, Rei dos Herenos, considerando a
profunda consternação que se abate
sôbre a nobre Nação Grega e desejando testemunhar o grande pesar do
Govêrno e do povo brasileiros, decreta:
Artigo único. :€ declarado luto C·ficlal em todo país, por três dias,
a
partir desta data, em sinal de pesar
pelo falecimento de Sua Majestade
Paulo I, Rei dos Helenos.
Brasília, 6 de março de 1964; ~43.'?
da Independência e 76.'" da República.
JOÃo GOULART

Abelardo Jurema
João Augusto de Araújo Castro

DECRiETO NQ 53_.670 - DE 9 DE
MARÇO DE 1964
Aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Defesa Econôrmica.

O -Presídente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artd-

CAPíTULo I

Da Organização do C. A. L!.

s.

Art. IQ O Conselho AdministraMvo da Defesa Econômica (CADE)
criado pela Lei nc 4.137, de 10 de se~
tembro de 1962, em obediência ao disposto no Artigo 148 da Constituição
Federal, é órgão de d·e1iberação coletiva, dotado de autonomia administrativa e diretamente vinculado à.
Presidência da República, com sede
no Distrito Federal e jurisdicão em
todo o território nacional, incumbido
de apurar e reprimir abusos do poder
econômico.
A11t. 29 O OADE compõe-se de um
Presidente e mais quatro Conselheiros
nomeados pelo Presidente da República, com -prévia aprovação do Se~
nado Federal, e escolhidos dentre
brasileíroa maíores ríe trinta anos, de
notório saber jurídico ou econômico
e de reputação ilibada.
§ 19 O Presidente do CADE exercerá o cargo como Delegado do Presidente da República, -sendo demíssfvel aà-nutum.
§ 2Q O mandato dos demais Membros doCADE será de 4 (quatro),
anos, admitida a recondução, rena':
vando-se a composição do órgão,
anualmente, pela quarta .perte,
§ 39 Os mandatos das primeiras
investiduras são para 4, 3, 2 e 1 ano,
em observância ao disposto no § 2°
a 'contar da data da ínstalaçân do
CAnE
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.§ .4° Os mandatos sucessivos conte.r-se-ão do término dos anteriores.
§ 51" Nos casos de renúncia, mor-

te ou perda de mandato, 'o substituto

completará o mandato do substituído.
Aru, ~Q O Presidente será substituído, em suas faltas e impedimentos pelo Membro do GADE mais antigo e, em igualdade de condições,
peto mais Idoso.
Art.

4Q

OS Membros do

somente perderão

'O

OADE

mandato em vir-

tude:
a), do não comparecimento a três

'Sessões ordinárias consecutivas, por
qualquer motivo, ressalvada a licença
ou o desempenho de atrihuíções expressas do Conselho exercidas fora
do Distrito Federal;
b) da. apuração, em processo ad-

ministrativo, observadas as

normas

da Lei no 1.711, de 28 de outubro de
195-2 (Estatuto dos Funcíonártos PÚ-

blicos Civis da União), de irregularidade pradicada nu
exercício da
função.
§ F' Na hipótese da alínel.1 "a",
a perda do mandato será automática.
§ 29 Declarada a perda. do mandato, nos têrmcs das aãíneas a e b.
a Presidência do CADE dará ciência
do ato, no prazo de 24 horas. ao Presídente da. República para a necessária SUbstituição".
Art. 50 Não poderão ser Membros do CADE:
a) os diretores, gerentes, edmímstradores, prepostos e mandatários
ud neçotia ou. ad iudicia de qualquer
emprêsa:
b) os diretores, gerentes, administradores, prepostos e mandatários cui
negotia ou aâ judicia das emprêsas
concessionárias de serviços públicos;
C) os servidores e funcionários púcucos de qualquer categoria que não
tenham garantia de estabilidade.
Art. 69 Os
Membros do GADE
serão auxiliados no desempenho de
suas funções por assessores.. em número máximo de 4 (quatro) para
cada um, de sua livre escolha e confiança, contratados ou requisitados
até ao prazo do respectivo mandato.
Parágr-afo único.
Os Conselheiros
são responsáveis pelos atos de seus
respectivos assessores, praticados no
exercício das atribuições que lhes tenham sido cometidas, podendo a
qualquer fempo, propor a dispensa ou
substituição dos mesmos.

Art. 79 Durante o perrodo
do
mandato, os Membros do CADE, no
que não colidir com a Lei n- 4.137,
de 10 de setembro de 1962, terão as
garantias e as incompatíbtlídades
atrfbuídes ao" Membros do Poder Judiciário, inclusive
a proíbícâo
de
exercer atividades pclítlco-partldárias.
Art. 8" Os Membros do CADE, ao
se émpossarem,. farão prova de quitação do ímpósto de renda, declaração de bens e rendas próprias e de
suas espôsas, renovando-as até 3'0 de
abril de cada ano.
,§ 1Q ::f':ss'es documentos.
contidos
em envelopes lacrados, serão 'arquivados no Tribunal de Contas da

trntão.

§ 2'0 A obrígetcrlédade de declaração de bens e de rendas, prevista
neste Artigo, estende-se aos auxiliares
dos Membros do GADE, a qualquer
titulo, e aos Inspetores Regionais.
Art. 9" O Conselheiro, na 1.a sessão plenária, a que comparecer, formalizará o compromisso de cumprir
os deveres do cargo de conformidade
com as Leis da Repúblíoa e se empassará, perante quem estiver presidindo os trabalhos do Conselho.
§ 10 Em livr6 especial, o Secretário da Presidência la vrará têrmo do
compromisso, que será assinado por
quem o prestar, quem o receber e
pelos Conselheiros presentes.
§ 29 O comprcmísso poderá
ser
prestado perante o lPresidente, em
seu Gabinete, no caso de Conselheiro nomeado no período de férias do

CADE.
Art. 10. O GADE compreende:

I -

Presidência:

TI ........ Plenário:

nr - Procuradorla:
I'V - Ddretor-Eexecutivo;
V -Departamento dePesQuislls
Econômicas:
VI - Departamento de Contrôle:
VII - Departamento de Auditorta
e Revisão Contábil;
VIII -

tração;
IX -

Departamento de .ádmíms-,

Inspetorias Regíonars .
CAPiTULO n

Das atribuições do GADE

Art. 11. Compete ao CADE:
I - Proceder. em favor de indícios
veementes, a averiguações prelímínãres, para verificar se há real motivo
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para instauração de processe administrativo, destinado a apurar a reprímil' os ebueos do poder econômico;
II - apurar, em face de represen-

tação, a existência de quaisquer ates
que constituam abusos do poder econômico;

IH -

ordenar providências

q Ut

conduzam à cess-ação da prática de
abuso do poder econômico dentro do
prazo que determinar;
IV - decidir sôbre a existência ou
não de abusos do poder econômico;
V - notificar os interessados das
suas decisões e lhes dar
oumprtmenta"
VI .:..-- determinar à procuradoria
as providências admtnístratdves e jurídicas cabíveis;
Vil - requisitar dos órgãos do Poder Executivo Federal e solicitar dos
Estados ou Municípios as provídên~ias riecessárüas para cumprimento
da Lei no 4,137-62;
VIII - requísítar, de todos os 0r~
gãos do POGe:.' Público, serviços, P2$"
soei, díligênclas e informações neceasártas eo cumprfmento da mCS),?:2a
V~i;

IX- aprovar a indicação de per!..
tos e técnicos que 'devam colaborar
na realização de exames, vistorias é
estudos, determinando, em cada C::l80,
os respectivos honorários e demais
despesas de processo que deverão ser
pagas pela emprêsa, se vier a ser punida;

requerer a intervenção;
indicar ao Judiciário os interventores; .
XII - determinar à Procurndorfa
que, nos têrmos da Lei nv 3,502, de
21 de dezembro de 195-8, promova o
sequestro e o perdimento dos bens ou
valores, por enriquecimento ilícito da
X

-

XI -

Membro do CADE, seus auxiliares ou

de pessoal hêle lotado:
XIII _ cominar, multa;
XIV - estruturar o quadro d2 seu
pessoal, a ser submetido ao Congresso Nacional, através da Presidência
da República;
:x?iT - julgar recursos de decisões

para a

União i

proposta

orçamentária da

X"\THI - _propor a desaproprtaçâc
do acêrvo de emprêsa:
XIX - fazer, quando necessário, c
levantamento das pessoas jurídicas;
XX - realizar estudos com a finalidade de instãtuír normas gerais 0.8
contabilidade a, serem adotadas pelas
emprêsas, objetivando a padrcnízaçào
dos balanços e a nacíonallzacãn das

contas;

-

XXI - Instruir o público sôbre as
formas de abuso do poder econômico;
XXI - dividir o Patg em várias
regiões pera o fim de fixar a j1..1rÜ,díçâo de cada Inspetoria Regional;
XXII - designar o Inspetor e Q,'3
demais Membros das Inspetorias Regionais, e' autorizar a Insbalaçâc de

seus órgãos e serviços;
XXIV - ,designar diretores para os

Departamentos;
XXV fiscalizar, pelo :cs~Ja·;·t:?"
menta próprio, as emprêsas de QU:; a
União partccípa di-reta ou ídireta-

mente:

}::XVI - efetuar, pelo Departamento- próprio, 'pesquísas econômicas.
XXVII - elaborar ó seu Regimento Interno a ser aprovado por decreto do Presidente da República:
~L'{VIII conceder licença a seus
membros;
XXIX - decidir os casos. omissos
e rürímn- dúvidas suscitadas pelo 'presidente, Oonselheíros ou ProcuradorGeral, sôbre a ordem' de serviços, interpretações e execução dêste Regimente:
xxx
remeter âs autorídades
competentes, para os devidos üns,
côpías autênticas de peças de autos
ou de papéis de que conhecer, quanao
nêlee ou por íntermdío dêles desco-

brir crime de responsabtlídade ou crí.,
me comum em que caiba ação publica;

do Presidente sôbre recíemecões de
funcionários em relação a assuntos
de natureza administrativa;
XVI - conceder e arbitrar dláríae
e ajudas de custo ao Presidente e aos
Conselheiros, quando fôr o caso:
XVII fornecer anualmente li.

:XXX! promovera cassação de
patentes já caducadas em nações. que
mantenham acordos sõbre a matéria
com o Brasil;
XXXII - declarar, por decisão da'
maioria absoluta dos Conselheiros, a,

Presidência da República dados relativos elaboração do anexo do CADE

neas a e b do art. 4,°"

perda de mandato refertda nas al1-
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CAPÍTULO

IrI

Das atribuições do Presidente

Art. 12. Compete ao presidente do
Gi:DE;
I ~- presidir as sessões, ortentanuo
os trabalhos, propondo e submetendo

as questões à deliberação do Plenario, apurando os votos e :p.roCla!Il3.IHI0
as decisões;
II - manter a ordem nas sessões,
podendo determinar sejam retirados
os assistentes que a perturb~rem;
bem como prender os desobedl€n.t~s
e as partes ue faltarem ao devido
mespelto, Iav, ando-se os respectivos
autos para serem .processaúos;
IH _ conceder e cassar a palavra;
IV - interromper o orador que se
desviar da questão, falar contra o
vencido ou faltar com a consideradia devida ao conselho ou a qualquer
de S8US MemOTOS e, em geral, a?~
Chefes e Membros dos podêres puoncce, advertindo-o, e em caso de
insistência, cassando-lhe a palavra;
V _distribuiT os procGSSOS por sorteio aos conselheiros, na forma do
art.. 113, e com êles assinar as R~solu
ções aprovadas pelo Plenário;
VI - proferir, além do voto comum,
o de qualidade, em caso de empate;
'VII _ decidir, conclusivamente, as
questões de ordem e as reclamações
formuladas pelos membros do CADE;
VIII - convocar as sessões, mcn-ctando organizar a respectiva pauta;
IX - cumprir e fazer cumprir as
decisões do CADE, expedindo as atos
'necessários:
X
reperesentar legalmente o
C'ADE e corresponder-se com as 5,Utortdades da República;
XI - despa-char os processos, recursos. requerimentos ou papéis que
lhe sejam submetidos, bem como o
-expedíente da Presidência do CADE;
XII _ decidir, sôbre quaisquer incrdentes proeessuaís, cabendo recurso ao Plenário;
Xln _ determinar, para conhecimento das partes, a publicação men'Sal dos. processos conclusos para relatórios, pedido de vista e redação de
resolução, com a data Afetiva. da .remessa e nome do Conselheiro, bem
como os que estiverem com vista à
Procuradoria Geral;
XLV - zelar pelo prestígio e decõTO do CADE, .asstm como pela .dígní-

da de de seus Membros, assegurando o
respeito às suas prerrogativas;
XV _nomear Procurador-rjeraí
aa Me, nos impedimentos do eíetívo,
XVI - delegar ao Conselheiro que
fôr o seu substituto eventual a competência que lhe é própria;
XVII - superintender e orientar os
serviços do OADE;
XVIII requisitar de quaisquer
repartições federais, inclusive das aut.aY'(luías e sociedades de economia
mista, as informações e diligências
necessárías à execução da Lei número -1.137 e solicitá-las a autor-idades estaduais e municipaís:
XIX ~ elaborar o quadro de pessoal e submetê-lo à aprovação do
CADE;
XX

dar posse ao Diretor
'Executivo e ao procurador-Geral, de..
signando os respectivos substítutos ;
XXI - conceder licenças e férias
ao Diretor-Executivo e ao Procurador-Geral;
XXII ~ decidir os recursos dos
funcionários sôbre assuntos de natureza administrativa;
XXIII impor penas disciplinar-es aos funcionários do 'ÚADE:
XXIV apresentar ao Plenário,
na. última sessão de dezembro, reratôrio circunstanciado dos trabalhos
efetuados no ano decorrido, bem
como os mapas dos julgados para fins
de estatística;
XXV cumprir e fazer cumprir
êste Regimento.
CAPÍTULO IV

Das Férias

Art. 13. O Presidente e os Conselheiros gozarão férias coletivas, no
período de 16 de dezembro a 2 de fevereiro.
parágrafo urnco . O Conselheiro
que, por motivo. 'de fôrça maior, não
puder gozar férias coletivas, terá direito a férias individuais, por igual
período, a ser fixado pelo Presidente.
Mt. 14 Durante as férias suspendem-se os trabalho- do CADE, podendo ser praticados exclusivamente os
atos indispensáveis à conservacão ' de
direito.
Art. 15. Excepcionalmente, para
tratar de matéria relevante e urgente, o Presidente poderá convocar
sessão extraordinária do CADE.

Aros
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Da Ordem do Serviço no CADE
CAPÍTULO I

Da Distribuição dos Processos

Art. 16. Os processos serâr, obrigadístríbuídos, pelo Presidente, mediante sorteio, devendo a
respectiva lista ser publicada no Diá7'io Oiicuü da União,
§ 1.0 Para sorteio, serão utilizadas
uma urna e quatro esferas de côres
diferentes numeradas em correspondência Com os Conselheiros, excluindo-se do sorteio subseqüente o Conselheiro designado pelo antanor ,
§ 2,° No caso de impedimento do
Conselheiro sorteado, proceder-se-á a
nova dístribuícão, mediante compensação.
tórtamente

CAPÍ'IULO

rr

toa Competência do Relator

Art. 17, Compete ao Relator:
a) 'proceder a investigações preuminares com os mais amplos podêres,

solicitar diretamente ínformacões e

determinar as diligências necessárias
à ínstruçâo dos processos a êle. dis-

tribuídos;
b) rejeitar in limine e tundamentadamente a r.epresentaçãoque não
'Configure abuso do poder econômico,
dando ciência ao Procurador-Geral:
C) presidir a instrução dos precessos que lhe forem distribuídos, determinando, mediante simples despacho
nos autos, a realização das diligências julg.adas necessárias; dentro dos
prazos que fixar;
.
d) solicita-r, quando lhe parecer indispensável, nova audiência do Pro-

cera.dor-Geral:

processar, quando suscitados, os
incidentes processuais;
f) delegar poderes aos Membro.:>
das Inspetoriag Regionais ou a seus
assessôrés para realízar investigações
preliminares, ouvir testemunhas e
apurar a cessação do abuso do poder
econôrmco:
g) propor ao Conselho a contratação de técnicos e perttos pau-a exames, vístoráas e estudos necessários.
e)

CAPÍTULO

~rt,

DM Sessões
HL As sessões plenárias do

GADE serão:
a) ordinárias:
b)
c)

nr

extraol'dinil'ias'
admínfstratívas;

245.
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d)

solenes,

Art. ~1S. O CADE reunir-se-á. ria
Capital Federal, em SeSS2,Q ordinárra

nos últimos .cinco dias de cada mês
e nos cinco prfmeíros dias do mês
subseqüente, e em sessão extraordínáría, quando íôr necessário,
§ 19 As sessões ordinárias írrlcsarse-ão às 14,00 horas, terminando às.
18 horas, assegurada 3. racutcaoe víe

prorrogação em caso de necessidade:
e as extrcordínárras terão início à
hora previamente designada, enoerrance-se COm a conclusão dos trabalhos que as houverem determinado.
§ 2\' As sessões extraordínárías 8eTão convocadas pOI' delíbers.các do
Plenário Ou por decisão do Presldcnt"S", através d-e aviso teleeráãíco ou
por editais com antecedênci2. minima de 24 heras, salvo, quando prosentes os conselheiros.
§ 39 As sessões serão públicas, exceto Quando por motivo relevante,
o Plenário deliberar uue funcionará
em sessão secreta ,§ 4" As sessões, ou (" parte destas
destinada a investigações preliminares, serão sempre reservadas:
§5" Quando o conselho se reunir
em sessão secreta, funcionam CGmO
Secretárío o Conselheiro desdgnado

pelo Presidente,

A:::t. 20. Nas sessões ordtnárlas e
extraordinárias 'Os trabalhos obedecerão 2. seguinte ordem:
1)

verifícacâo de número de Con-

selheiros presentes:

2)

leitura, cUsctlSsão e aprova cão

da At-:l. da sessão anteríor ;
3)

-

expediente;

q,) sorteio de jcelatoros.;
\'j.) t!,ctl'g8.)mento dos procussos

ín-

cluídoa em pauta.
§

l\) Aberta a sessão, o Presiden-

te dará início nos trabalhos desde que
Se encontrem presentes, pelo menos,
mais de dei') Conselheiros, suspendendo-a até por 6G minutos se não
fôr verificado êsse "quorum"
§ zv Na reabertura, persistindo a
falta de número, a sessão será 18-

vantada, mantendo-se, para a subseqüente, a mesma pauta.
Art . 21. As sessões admânístrativas. de caráter reservado ou secreto,
'destinam-Sé' a tratar, exclusivam-ente de assuntos relativos à economia
Interna do GADE, devendo realizarse com a presença. obrigatória, do
Diretor-Executivo e facultativo do
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Frocurador-G-erel, a critério do preeidente e, preferencialmente, em dias
ou horas diferentes das sessões 01'clim'i,Ôas.

parágrafo único, O "quorum" das
sessões administrativas será o da
maãorla, do Conselho.
Ayt. 22. p.y, sessões solenes, rea'jtaadas J.J8X·:;:. as grandes comemorações ou homenagens especiais. serão
aprovadas pelo conselho e obedecerão
as normas estabelecidas na. respectíva ·.COIJo voeaçâ..o.
Al''C.. 23. As seS-SÕ2-S só poderão ser
evantadas entes da ultima cão do -cxpernente:
"
a) por falta.. de "quorum". quando houver matéria em fas~ de votação:
,
b) tumulto grave;
C)
falecimento de Chefe de um
dos poderes da República ou de mem-

bro do CiADE.

Art. 24. O presidente tem essen-

to no centro da mesa do Conselho,

ocupando 8. cadeira da direita o Procurador-Geral; e a da esquerda o Secretár:o do Conselho. O Conselheiro
mais antigo ocupará J., cadeira da
direita, à frente: o seu imediato ':lo
da esquerda, assim sucessivamente,
observada a ordem de antigüidade.
Parágrafo único. Regula a anti"
guidade do Conselho:

a)

'1

:b)

'3.,

posse:
nomeação:
c) a idade.
Art. 25. O processo dístríbuído será
concluso .?/J Relator no prazo de 5(cmcoj dias.
Art , 26. Exarado o relatório nos
autos, êstes serão apresentados ao
Presidente que designará dia para
Ju]"'~·a;n~2nt~, mandando p v/;b I i c a.janúncio no Diário Oficial da União
cem antecedência mínima. de 48- horue 'S·:\:.I!.'·e 'i:.. dato. da sessão.
Parágrafo único. Em lugar acessivel do' Conselho será afix-ada a lista
dos processos, com dia para julgaHl("J1LO.

Art. 21. O processo distribuído será
cêSms em pauta obedecerá a rjgoro88.. ordem de antíguídade.
§ 1 A antiguidade -contar-se-á da
data do preparo na Secretar.la, ou,
se gste não rôr devido, do têrmc de
recebimento do processo no c:A:DID.
§ 2Q A ordem de antiguidade pera
o julgamento somente poderá ser alterada:
Q

EXECUTIVO

8,) por ausência do Relator;
na iminência de ausência prolongada do Relecor, por licença. ou
por outro motivo;
~b)

C) quando, por 'Impedímento de al-

gum elos Conselh-eiros presentes, não
houver número para julgamento do
processo;
d) quando ocorrer alguma eircunstància excepcional, a juízo do
Conselho
§ 1') A requerimento do Procurado)'-GerG.l, ou mediante proposta do
Relator, POl" motivos relevantes, pcdoerá' ser concedida preferência para
o julgamento-de qualquer processo.
A..'1't. 28. Anunciado o processo
para julgamento, o Relator fará a exposição .c.G, causa.
Parágrafo único. Iniciado o julrramento, nenhum dos Membros do
Conselho poderá retirar-se do recmto,~em vênia. do presidente.
Art. 29. Findo o relatório, será
dada a palavra ao indiciado ou a seu
representante legal, pelo prazo ímprorrogável de 15 minutos.
§ 10 Se o índicíado tiver mais de
um advogado, o prazo será comum;
§ 2° Ao procurador-Geral, após a
defesa, caberá a palavra, por Igt.tal
prazo.
Art. 30. Ca.ôa õonselnetro terá o
tempo que se torne necessário para
proferir seu voto, após o qual só poderá fazer uso da palavra se desejar retificá-lo; n-enhum Conselheiro falará sem urévia SOJ."ictt8.0áO ao
Pl',E';sident.e, mem íntereomocrã, sem
autorízaçâo , quem a: estiver usando.
§I 1° _0 Relator, após proferir seu
vote, pode.1.'á usar da palavra para 03
csclarecunentos Que for-em considerados necessários.
§ 2 Q Concluída a votação, o Conselheiro não poderá unodiftcar o voto.
§ 3Q Proclamada a decisão, não
poderá ser feita apreciação: ou críttoc sôbre :a. mesma..
§ 49 A taquigraría apanhar8.. , sómente os votos proferidos no julgamento.
ATt. 31. As deliberações do CADE
serão tomadD.,S por maioria.: presentes, pE'10 menos, ,~, membros, nestes
compreendido o presidente"
§ 19 Versando a preliminar sôbre
nulidade suprível, o Conselho convert-erá o julgament-o em dilígêncía..
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§ 2<:> Rejeitadas a prelímínar ou
prejudicial, OU se com eles não rôr
incompatível a apreciação do mérito, seguír-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sÚ0J:'e
esta devendo pronunciar-se 03 Conselheiros vencidos em qualquer daquelas.
Art. 33. O julgamento, uma vez
iniciado, ultimar-se-á e não será. interrompido pela superveniência dahora. regimental de encerr-amento da
sessão.
Art. 34, Os Conselheiros poderão
pedir vista do processo, hipótese em
que será adiado 'Ü julgamento, deveucio o voto ser proferido até à segunda sessão subseqüente, desde que hf).ja
quorum e que esteja presente o Relator.
§ 1'? Se dois ou mais Conselheiros
pedirem visto, do mesmo processo, c.
cada. um será, assegurado o prazo fixM.ü por êste artigo.
§ 2 Q O pedido de vista formulado
por um ou mais Conselheiros nãp impede que outros mroflram seus votos,
desde que Se declarem habilitados,
Art. 35. O julgamento que houver
sido suspenso ou adiado COm pedido
de vista prosseguirá, com preferência
sôbre o dos õemeí, processos, logo
que- os autcs sejam devolvidos ou cesse o motivo da suspensão ou: adiamento.
§ 19 Nessa hipótese:
a) 8'81'8.0 computados 03 votos já
proferidos pelos GDns'2Ih'8irm,· ausentes, inclusive por terem deixada o
exercício do cargo;
b) não deverá tomar parte no julgamento o Conselheíro crue vnâo haja
assistido à leitura do relatório, salvo
se índísoensável para rorrnar o
quorum, facultando-se-lhe solicitar a
repetição da lé.tura..
Art. 3'6. Concluído o debate oral,
votarão o Re']'?i1oT, o Pl;P...s âdente e os
demais Conselheiros, na ordem decrescente das respectivas antiguidadcs..
Parágrafo único. t"lndo o julgamento, o Presidente 'Proclamará a decisão, devendo o Relator redigir a resolução ou, vencido gste, o Conselheiro que primeiro tenha votado- nos
têrmos da conclusão vencedora.
Art. 37. O Relatório da discussão
e votos fundamentados, em cada julgamento, serão taquigrafados, juntando-se aos autos es notas correspondentes, devidamente rubricadas

pelos respectivos Oonselhelros, reportando-se a elas o Relator, TIa ResOIuçâo.
"
§ 1 Q Nenhum conselheiro poderá
reter em seu poder, por mai-s ce 10
('c!-'8Z) dias, notas taquígrafe.das recebídas para fazer revisão ou ruortcar.
§ 2<:> Decorr-ido o prazo fixado no
§ .19 a Secretartn auós juntar as notas ta'quigrátícas, encaminhará o respectivo processo ao Rela ter para lavrar a. Resolução, acompanhado '10
resumo da decisão e do sentido do
voto doa Conselheiros que não tiverem feito a revisão daquele.
§ 3':> A resolução será lavrada e
remetida d-entro de cinco- dias à Imprensa Nacional para publicação no
Dzário Oficial da União.
§ 49 As resoluções terão ementa;
que resumidamente indique a tese
que prevaleceu no julgado; podendo
ser acompanhadas da. aintátlca justificação dos votos' vencidos, desde: que
os respctivos prolatores o requeiram
na, sessão do julgcmento ,
§ 59
As resoluções selecionadas
pelos Relatores serã-o publicadas na
integra, para efeito de divulgação da
[urísprudêncta.
Art. 3-8, O prazo para: jnterposicão de recursos começará a fluir do
dia seguinte ao da publicação das
conclusões d::t. Resolução no órgão
oficial.
Art. 39, Nas sessões do CADE,
'depois do voto do Relator, qualquer
Conselheiro poderá pedir conferência _em Conselho, que será. na própria
Sala de Reunião, nele. uómente permanecendo; além de seus Membros, o
.procurador-Geràl e o Secretário; Ou
seus respectivos substitutos.
parágrafo único, Declai-ando-sa os
Conselheiros jiabihtados para julgar
o prOCC2IS0, proceder-se-á de público
à votação.
CAPÍTULO

I'I

Das Atas
Ar~. 40. As atas das sessões serão
lavradas pelo Secretário em livro
próprio, aberto, rubricado e encerrado . pelo presidente, e nelas se resumirâc, com clae-eza quanto haja
ocorrido na sessão, devendo conter:
1) o díc mês, ano e hora da abertura da sessão;
2) o nome do presidente ou do
Conselheiro que lhe fizer võaes:
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3) o número e o nome dos oonseIheíros presentes, e o registro de ausência, justificada ou não;
4) uma sumária notícia dos assuntos tratados, mencionando a natureza dos processos, recursos ou requea'ímentcs apresentados 1:3.. sessão, os
nomes das partes e quaís as decisões
tomadas, com os votos vencidos.
Parágrafo único. Lido" no comêço
,de cada sessão, a Ata. anterior será
encerrada com as observações, se
houver, aprovada, pelo Plenário e
assinada pelo Presi-dente e respectivo
Secretário.
TiTIJLQ IU
Do Processe
C"PÍTUl,O I

Disposições Gerais

Art. 41. A existência. de abuso do
podei' eeonõmíco será apurada pelo
CADE:
~ "ex orríoío"
II - em vírbude
representacâo ;

de

de Governador oie Estado;
de Assembléia Legislativa;
de Prefeito Municipal;
de Câmara Municípaj ;
e) de órgão da. Administração PÚblica federal, estadual, municipal,
autárquica e de economln mista;
j). de pessoa física ou jurídica.
§ l Q A representação será escrita em duplicata, com G nome, profissão e domicílio do denunciante, tendo
firma reconhecida, e conterá a exposição mínuctosa do fato qU'J significar
abuso do pod-er econõmíco o, o pl'·eceíto legal aplicável.
§ 29 Quando e., representaoão enviada ao OADE não observnr "os reuuísitos ao parágrafo anterror, será convertida em diligência pele Inspetor
Regional, no prazo de cinco-dias para
supri-los.
Art. 42. A apuração será reítc.:
a)
b)
c)
d)

I - através de Investigações preliminares ·e
n - por processe administrativo.
C!IPÍTULO

II

Da euspeicão

Art. 43. A suspeição é legítima e
fundada em:
10 parentesco consanguíneo (JU afim
com alguma das partes ou seus Procuradores, até aÓ terceiro grau;

2Q amizade intima ou inimizade capital com as partes:
39 particular ínterêsse na decisão
dG. causa:
4° ser- o Conselheiro ou qualquer
de sem parentes ecnsanguineos, (JU
rms até ao terceira grau, mteressado direto em transação em que
haja íntervíndo, ou esteja por intervir uma das part-es.
Parágrafo único. Poderá o Conselheiro, ainda, dar-se por suspeito se
afirmar a existência de motivo de ordem íntima que, em consciência, o
iniba de julgar.
Art. 44. Será ilegítima a suspeição
quando (J argüente a tiver provocado
(JU depois de manifestada a sua causa, praticar qualquer ato que importe a aceitação do Conselheiro recusado.
Art. 45. Se a suspeição fôr do Re~:ator, será declarada por despacho
nos autos, remetendo-se o processo
ao Presidente, para neva distribuição.
Parágrafo único. Nos demais casos. o Conselheiro declarará o seu
impedimento verbalmente, registrando-se na Ata sua declaração.
ATt. 46_ Aargiüção de suspeição
deverá ser oposta até à designação de
dia para julgamento do processo.
Art. 471. A suspeiçao deverá ser
deduzida em petição articulada, assinada pela própria parte oUpro~
curador com podêres especiais e dirtgída ao Relator, indicando os fatos
que a motivaram, e acompanhada de
prova documental e rol de testemunhas, se houver.
Art. 48. Se o Conselheiro averbado de suspeito rõr o Relator e se reconhecer a suspeição, mandará juntal' a petição com os documentos que
a instruam e, por despacho nos autos,
ordenará a remessa dos mesmos ao
Presidente, para nova distribuição.
parágrafo único. Não acercando a
suspeição, o Conselheiro continuará
vinculado à causa, mas será suspen...
50 o julgamento até a solução do incidente.
Art. 49. Autuada e conclusa a petição; se reconhecida, preliminarmente, a relevância da argüição, o
Relator mandará ouvir 0 Conselheiro
recusado, no prazo de 3 (três) dias
e, com a resposta dêste ou sem ela,
ordenará o processo, inquirindo as
testemunhas arroladas.
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§ F' Quando o argüido fôr o Relator do feita- .serã designado nôvo Relator para o incidente.
§ 29 Se a suspeição fôr de manifesta improcedência, o Relator a rejeitará liminarmente.
§ 3(> Preenchidas essas formaltdades, o Relator levará o incidente à
primeira sessão, na qual se procederá ao jtIgamento, sem a, presença
do Conselheiro recusado.
Art. 50. Reconhecida a precedência da suspeição do Relator." o processo será submetido a nõvo sorteio.
CAPíTULO

249

DO PODER ExECUTIVO

rrr

Dus investigações preliminares

Art. 51. A investigação preliminar
feita de modo sumário, e sem a intervenção do indiciado, 'tem por fim
verificar se há real motivo para ínstauração do processo administrativo, à qual se procederá pela forma
Estabelecida neste capítulo.
Parágrafo único.
A representação
de Oómíssão Parlamentar de Inquérito da Câmara ou do Senado dis'Pensa a averiguação preliminar, instaurando-se, desde logo, o processo
administrativo.
Art. 52. A representação, em duphcatas, ,será dirigida ao p-residente
através da Inspetorra Regional, onde
tenha sede a emprêsa indiciada.
Parágrafo único. Juntamente com
a representação, a Inspetoria Regional remeterá os elementos necessários a sua informação preliminar
para cuja obtenção poderá realizar
sindicância sumária e sigilosa.
Art. 53: Recebida e autuada a representaçâo, o Presidente do CADE,
na primeira sessão, procederá ao sorteio de um Relator.
Art _ 54. Ao Relator, se não rejeita
in limine a representação, mediante
despacho fundamentado em que demonsta-e não estar configurado o
abuso do poder econômico, incumbe
proceder às ínvestagacôes preliminares e juntar suas conclusões no prazo
máximo de 30 (trinta) dias.
r 19 nase "prazo poderá ser prorrcgado por mais 20 (vinte) dias, desde
que o Relator:
a)
julgando insuficientes as informações, que acompanham a representação, determine à Inspetoria Regional a efetivação de diligências;

z» incumba a Inspetoria Regional
de realíaar as investigações prelimí..
nares ,
§ 29 No caso de rejeição liminar,
Os autos serão. conclusos ao Procurar
dor-Geral, para se pronunciar em 1>
(cinco) dias, facultando-se-lhe requerer, na hipótese de discordar do
Relator, seja o processo levado à decisão do CADE na sessão imediata.
§ 3(1 O arquivamento, mesmo quando resultante de decisão do CADE,
não impede que, posteriormente, seja
feita nova representação, com base
na mesma informação, desde que fundada em novas provas.
Art. 55. Concluídas as investigações preliminares ou decorrido o prazo, e juntadas as conclusões do Relator, os autos serão, em 24 horas,
encaminhados à prccuradorra, para
em 5 (cinco) dias, proferir parecer.
Art. 56. Devolvido o processo, ° Relator, na primeira sessão ordinária
para investigações preliminares" ou
em sua parte reservada a êsse fim,
cem 'Vamo, nas extraordinárias em
cuja pauta o mesmo tenha sido in ..
cluído, levará os auto.'; à decisão do
CADE, para que êste determine ou
não a instauração do processo admínistrativo.
§ 19 Na sessão de julgamento, após
o relatório e o voto do Relator, o
Procurador-Geral; OU o Procurador
designado, fará sustentação oral de
parecer.
§ 29 Julgada a representação, o Relator lavrará a decisão na própria
sessão ou, no máximo, dentro das vinte e quatro (24) horas seguintes ao
julgamento.
CAPíTULO IV

Do processo admitnisimtivo
Art. 57 _ Julgada procedente a representação, será instaurado o processo administrativo, designando-se,
para êste, mediante sorteio, nôvo Relator.
§ 19 O processo administrativo deve ser conduzido e concluído com a
maior brevidade compatível com o
pleno esclarecimento dos fatos, nisso
se esmerando o Presidente do CADE,
seus membros, a procuradoria e seus
servidores e runctonancs, sob pena
de promoção da respectiva responsabilidade.
§ 2(1 O processo será iniciado com
a cópia da decisão que determinou a:
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sua instauração, sendo organieada em
(três) 3 vias.
§

39 ü

Relator, a Procurndorta e

o indiciado deverão fornecer, obriga-

turtamente, cada vez que houverem
de intervir no processo, trtplícata da-s
peças oferecidas para inclusão em
coada uma d3B vias do mesmo.
§ 49 Em caco algum, os autos poderão saâr das dependências do CADE

exceto quando conclusos ao Relator;
com vista aos Procuradores ou quando remetida uma das vias à Inspetorta Regional para colhêr- prova.
Art. 58. Ao Relator Incumbe, com
Os mais amplospodêres, a dírecão e
Instrução do processo, facultando-selhe, para a realização desta, delegar

atrfbuícões M. Inspetortas Regionais,
bem como designar um de seus essesSÔ1'8S para acompanhar, no local, a
produção de provas.
Art. 59. A Inspetoria, quando incumbida da instrução do processo, C9-berá designar dia, hOY8, e local para
colhêr Pl'OVf1, notificando os mteressados, na forma. prescrita neste Regimento.
§ 19 NeSSa.
hipótese,
justamente
com uma das vias. do processo, o Relatcr poderá enviar as perguntas e
quesitos que se responda, sem prejuízo de outros q __e possam ser formulados pelo Inspetor Regional, pelo
procurador Regicneâ e pelo advogado
do índíciaoo, êste somente quanto às
testemunhas e peritos,
§ 29 Se o indiciado arrolar, perante uma Inspetoria testemunha situada na jurisdição de rrutra, 8'Que1.3. C1)municará Imediatamente ao Relator
para que êste autorize a deslocar-se,
tomando, diretamente, o depoimento
ou determine que essa providência sejá efetivada pela Inspetoria da respectiva jurísdíçâo.
Art. 60. O Relator, recebidos os
autos, profer-irá despache dentro de
quarenta e oito (48) horas, especificando as 'Provas que o cADEpreter~
d<3 produzir.
§ 1° Se fôr determinada prova testcnunhal, arrolará e qualificará, desele logo às testemunhas.
§ 3° Se ordenar prova »ertcíal, desígnará no despacho. os peritos e
marcará da ta para díl'ígêncía a ser realizada logo a. seguir ao ínterrosatórtc, no prazo improrrogável de trinta
(3'Ü) dias.

.§

3'1

Os peritos deverão ser csco-

Ihídos entre funcionários públicos federaís e autárquicos que gozem de es-

tabilidade .e oficiais das Fôrças Armadas, todos de reputação ilibada e
capacidade proffssícnal ,
Art. 61. No mesmo despacho o
Relator:
I - _designará dia, hora e local para
o íraerrogatõrto dos indiciados e das
testemunhas de acusação e de defesa,
devendo. ter início no prazo de dez
(lO) a quarenta e cinco (45) dias CO:1meros da instauração do processo administra uvo.
H - mandará notificar os índícíados'
a) do inteiro teor da representa..
cão e da, decisão que determmaram
instama·çãodo processo administrativo;
b) determinando o seu comparecímento obrigatório, a fim de ser 1:0.terrogado no dia, hora e local designados;
C)
a apresentar Sua defesa, no
prazo máximo de três (3) dias a contar do interrogatório;
d) a especificar, junto com a defesa, as demais provas que pretenda.
produzir.
Art. 62. Se o indíclado protestar
por prova testemunhal, deverá desde logo, arrolar e qualificaras testemunhas, até o máximo de oito (8),
9.S' quais serão tnotíficadaa-pelo CADE
a comparecer no dia designado pelo
Relator.
Parjgrajo único. Haver.do prova
pericial, poderá oferecer quesitos a
que responderão os peritos indiciados
pelo Relator.
Art. 63, As notificações serão sempre pessoais, mediante carta com recibo ôe volta ou através do cartório
de -Registro de 'I'ítulos e Documentos.
Parágrafo único, Esgotados os reC1.ITSOS para a notificação pessoal por
não ter sido possível encontrar os indícíados, será. feita notificação especial por edital publicado no Diário
OjickJ,l da União e em jornal d'e
grande circulação 1:0 Estado, em que
os mesmos residam ou tenham sede
'qUB valerão como notificação pessoal.
Art. 64. A notificação feita valerá
para todos Os demais atos ou prazos
do processo, que correrão na Secretaria do CADE, independentemente
de intimação ou publícaçâo, exceto
para ciência da decisão final que será
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publicada no Diário Oficial da União.
Art. 65. Considerar-58-á Tével o
notificado que mão apresentar defesa
no prazo legal: contra' êle correndo
os demais prazos independentemente
de notificação.
Paragrato único. Qualquer que
seja a fase em que se encontre o
processo, nêle poderá intervir o revel.
Art. 6'3. A emprêsa indiciada pvderá, acompanhar o processo por seu
tátular, seus diretores ou gerentes ou
por. advogado legalmente habilitado;
em qualquer caso a emprêsa índlclada terá amplo acesso ao processo.
Art. 67. A prova começará pele interrogatório do índlciado. ouvindo-se
a seguir as testemunhas de acusacão
e de defesa, nessa orcem.
.
'§ I'? Serão inquiridas tôdas as testemunhas arroladas 'pelo OADE e as
que o forem 'Pelo indiciado até ao
máximo de oito (8)·.
.§ 2? Não comparecendo a testemunha, proceder-se-á na forma do disposto no art. ·218 do Código de Processo penal, a fim. de que seja apresentada dentro de cinco (5) dias.
§ 3° Can.stituicriffie, e será punido
na forma. do art. 342, do Código Penal, fazer afirmação falsa, negar ou
calar a verdade como testemunha,
perito, tradutor ou. intérprete.
Art. 68. A perícia será feita, logo
após o ínterrogatórío, podendo as
partes apresentar quesitos até ao dia
da dtügência ,
§ to O perito procederá livremente,
podendo ouvir testemunhas e recorrer a outras fontes de informação.
,§ 21? O laudo deverá ser apresentaao no prazo máximo de trinta (30)
dias.

•

Art. 69. O jndicíado é obrigado à
exibir ao pértto a sua contabili-dade,
nela compreendidos todos os livros,
papéis e arquivos, de qualquer natu:reza..
I§ I? A recusa da exibição importam
na condenação ao pagamento da multa arbitrada 'pelo CADE, que variará
entre cinco e quinhentas vêzes o valor
do maior salário mínimo vigente à
época- da infração.
'§ 2? No caso de recusa, o 'CADE,
sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, requererá ao Juiz a exlbíçâo da escrita, obedecidas as normas do art. 216 e seguílntes do Codigo de. Processo Civil.

:51

Art. 70. O Relator poderá determinar a reallzacão de diligências'
complementare~
conceder dilação
para a conclusão de prova, pelo prazo máximo de vinte (20) dias
Art. 'ri.. Realizado o último ato
probatório a Procuradoria apresentara, no prazo de cinco (5) dias, suas
alegações e, em seguida, par igual
prazo, o Jndíctado.
Art. 72. Findo o, prazo o Rélator
dentro áB dez (1'G) dias, levará o prc-.
cesso a julgamento.
Art. '73. A decisão do GADE pela
exístêncía : de abuso do poder econômico conterá:
(.i)
especificação elos fatos que caracterizam o abuso do 'Poder ecomômico e a indicação das providências
a serecn tomadas pelos responsáveis
para faze-lo cessar:
'0) prazo dentro do qual devem ser
lníciadas e concluídas as providências
l·,ef-erj.das na alínea. anterior, tíxado
de acõrd-, com as circunstãnclcas.
C) o valor da multa estipulada, que
variará de cínco (5) dias a 'dez mil
Ifl . GO:il) VêZ'8S o valor elo maíor saráno mimmc vigente lia data. da re-

e

solução.

Art. 74. Dentro de dez (Lü) dias
da decisão, contados da publicação no
DiáTlo Oflcial, o indiciado deverá declarar se pretende ou não dar cumprimento às providências ordenadas
pelo CADE, para que cesse o abuso
do poder econômico no prazo que fOL
assinalado.
§ 1Q Declarando o indiciado que
cumprirá o que lhe foi determinado,
o C.!lDE, findo o prazo concedido,
procederá, ex ofji(flO, a tnvestígações,
para veríf'Icar a cessação ou não do
abuso do poder econômico.
'§ 2 A concordância do trrdrciadc
sõmente se-rá aceita mediante o prévio pagamento da. multa ,
Art. 75. Apurada pejo CADE a cessacâo do abuso do poder econômico,
03 responsáveis assinarão, mo prazo
de cinco (5) dias, um têrmo c-omprometendo-se a não reincidir, sob
pena. de n-ova multa, cu ia limit., é
fixado no dôbro da, incidêncte
xima prevista no art. 43 da Lei número 4.137. de to de setembro 'de 19'82.
Parásrrafo único. No caso de a
reincidência ser específica, além do
agravamento da multa, a intervenção
será lmediatamenta requerida.
Art. 7,6. Na cobrança judicial das
multas, será adotado o rito proeesQ

má-
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sual 'das ações executivas por dívidas
fiscais.
CAPÍTULO V

Da Intervenção
Art.

77. Findo o prazo concedido

para cumprimento da decisão, sem
'Que o indiciado tenha tomado as providências determinadas, O' CADE,
dentro de dez (lO) dias, requererá a
intervenção ao Juízo dos Feitos da
Fazenda Pública da sede das emprêsas incriminadas ou de uma delas, à
escolha do CADE, se tiverem sede:
em locais diversos.
Parágrafo único, A intervenção
será processada na forma do que dispõe o Capítulo VII, da Lei n- 4.137,
de 10 de setembro de 1962, o Capítuío IV, do Título IV, do Decreto
UI,> 52.025, de 20 de maio de 1963.
CAPÍTLO

V

Do Interventor

Art. 78. O Interventor será escolhido pelo CADE entre servidores
públicos civis e militares, estáveis, de
reconhecida idoneidade e competência técnica.
Parágrafo único. O Interventor será substituído se renunciar, falecer,
fôr declarado interdito, incorrer em
falência. ou pedir concordata preventiva, ou infringir quaisquer de seus

deveres.

ATt. 79. Ao Interventor, para executar a decisão do GADE, compete:
a) praticar ou ordenar que sejam
praticados os atos necessários à cessação do abuso que tenha, dado origem à íntervenção;
b) receber e averiguar reclamações
de terceiros:
c)denunciaT ao Juiz 'e 1.10 CADE
quaisquer irregular-ídades ou fraudes
praticadas pelos responsáveis pela
emprêsa das quais venhac.a ter conhecime-nto;
d) apresentar ao Juiz e ao GADE
relatório mensal de SW3S atividades:
e) sustar 'todo e qualquer ato da
Diretoria da. emprêsa que Importe
obstar à ação de normalidade dos negócios e a cessação de qualquer abuso
do poder econômico.
Art. 80. Ao Interventor é assegurado, quando necessário, livre acesso
a todos os livros, papéis e. documentos
da emprêsa, bem como ao conhecimento dos bens e valores desta, inclusive os em poder de tercérros.

Parágrafo úmco . Empossado o'
Interventor providenciará, se julgar
necessárío, junto à administração da.
emprêsa, o. inventário dos bens e o
respectávn balanço.
Art. 81. As despesas resultantes da
intervenção correrão por conta da
emprêsa contra a qual fôr decretada.
Art. 82. Os responsáveis pela administração da emprêsa permanecerãomo exercício de suas funções, subordinadosao .Interventor em 'tudo'
quanto diga respeito à prática de atos
da competência dêste.
§ 1° O Juiz do feito poderá afastar
da suas Junções os responsáveis pela
edmlnístraçáo que, .comprovadamente,
obstarem ao cumprimento de 'atos da
competência do Interventor; a substituição dar-se-á na forma estabelecida no contrato social da emprêsa ,
§ 20 Se apesat• das providências'
previstas no ~ 10, um ou mais responsáveis pela .admtnístração da emprêsa
persistirem em obstar àiacâo do Interventor, o Juiz do feito determinará
que o mesmo assuma. a administração
total da emprêsa-,
§ 3° A mesma SOlução prevista no
§ 2° será aplicada se a maioria dos
responsáveis pela admíniatracã-, da
emprêsa recusar colaboração ao Interventor.
§ 40 Nos casos dêste Al·Ü,q·O. o Interventor, 'em petícão fundamentada,
solicitará a providência ao Juiz.
TíTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 83. Serão aprovados e registrados pelo CADE, como ecndícão de
validade, -os atos, ajustes, acôrdos ou
convenções entre emprêsas, de qual'quer natureza, ou entre pessoas ou
gTUpOS de pessoas vinculadas a tais
emprêsas ou interessadas no objeto de
seus negócios, que tenham po- efeito:
I equilibrar a produção COm (J
consumo;
U - regular o mercado:
rrr - padronizar a produção:
IV ......,. estabrlízar os preces:
V - especíalízar a produção ou dis-.
tríbuícão:
VI - estabelecer uma restrioão de
distribuição em detrimento de outras
mercadorias do mesmo gênero oi
destinadas à satisfação de necessrda-.
das conexas.
~ 10 Independem de rezlstro os
a.~ustes previstos neste Artigo quando
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visem a realizar operações normais
aos. usos e praxes comerciais para
contratos da mesma natureza,
§ 2 Q O registro não impede o
CADE, Se posítdvado posteriormente
intuito fraudulento do pedido, . de.
promover processo para verificar
acuso de poder econômico.
§ 3Q O pedido de registro deverá -ser
submetido ao CADE, no prazo de dez
(10) dias, contados da data do ato,
ajuste, acôrdo ou convençã-o.
Art. 84. Aprovado o ato, acôrdo,
ajuste ou convenção, mediante decísão do üADE, serão os mesmos regístrados em livro próprio.
§ P Na hipótese de recusa do
CADE, o interessado poderá pedir reconsideração da decisão, no prazo de
vinte (20) dias.
§ 2 Transitada e julgada a decisão denegatória, o interessado, na
prazo de trinta (30) dias, deverá
comprovar ter desfeito os mesmos, sob
pena de abertura de processo admlnistratdvo ,
§ 3 Q O prazo para pronunciamento
do GADE será de sessenta (60) dias
decorrtdo.,o qual O ato será conslderado vá1ido, até a. decisão do ôrgãc.
Art. 85. Quando o CADE verificar
a existência de atos, ajustes, acordos
ou convenções, não levados à sua
aprovação, serão os mesmos declarados sem validade, comunicada a decisão aos interessados.
Parágrafo único. Sempre que ocorrer €L hipótese prevista nE'steArtigo,
será iniciada investigação prejímínar,
para apurar Se há motivo para abertura de processo administratlvo.
Art. 86. A aprovação e registro a
que se refere o Art. 83 serão requeridos ao CAnE em petição fundamentada que, depois de autuada, será distribuida a um relator, por sorteio.
§ 1Q O Relator mandará ouvir o
Órgão Técnico e a Procuradcría, par-a,
nos prazos de vinte e cinco (25) dias,
respectivamente emitirem parecei.
§ 29 Conclusos os autos. o Relator
'OS levará a julgamento, que será sumário.
§ 39 Depois do Relatório, caso requerido pelo Relator ou qualquer
Conselheiro, poderão ser solicitados
esclarecimentos verbais ao órgão Técnico e à Procuradoria.
§ 4° Proferidos os votos, a decisão
será lavrada na própria sessão.
Art. 87. As emprêsas são obrigadas a prestar ao CADE, por escrito e

°
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devidamente autenticadas, tôdas as
ínfcrmações que lhes forem solicitadas.

Parágrafo único. São competentes
para requtettar as informações:
I - Qualquer membro do GADE;
TI - ü'rocuraõcr-rjerat;
IH - Diretor-Executivo;
IV - Diretores de Departamentos;
V - Inspetores Regionais;
VI - Procuradores Regionais.
Art. 88. Os diretores, os administradores ou gerentes de emprêsas que
se recusarem a prestar informações
na forma do Artigo anterior ou que
as fornecerem inexatas com dolo OU
má-fé, ficarão sujeitos à pena de detenção por um a três meses.
.P.ar·ágrafo único. Constatada pelo
CAnE a hipótese prevista neste artdgo, será o fato comunicado à autoridade policial competente, para abertura de inquérito.
TíTULO V

Da Prccurcuioriá

Das atribuições da Procuradoria

Art. 89. Junto ao CADE funcionará uma Procuradoria, com a nnanõade de fiscalizar a fiel execução das
disposições legais que regulam a repressã-o aos abusos do poder econômico.
Art. 90. Compete à procuradoria:
I - cumprir e fazer cumprir as
decisões do CADE;
II - zelar, no que couber, pela execução das normas legais;
III - acompanhar as averiguações
preliminares, manifestando-se pelo
arquivamento das representações ou
pela abertura do competente processo
administrativo;
IV - aditar as representações que
ingressarem no CAPE;
V - acompanhar as averiguações
preliminares e os processos administrativos, sustentando, em Plenário
as razões da representação;
VI - requerer ao CADE as diligências e informações que julgar cabiveis pare instrução das averigua.
ções preliminares, acompanhando sua
localização;
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VII - oficiar e dizer de direito ;õôbre as representações que ingressarem no CADE;
VIII - representar ao GADE pela
revogação da mtervençâc antes do
prazo estabelecido, quando comprovada a cessação da prática do abuso
que tenha dado origem 0.0 processo;
IX - requerer, por sclicítaçâo do
GADE, a liquidação judicial das emprêsas, na hipótese prevista uo. Artigo II, da Lei no 4.137-62;
X - sugerir ou opinar 2..0 GADE
sôbre a necessidade de ser proposta
a desapropriação .do acêrvo de emprêsas, nos têrmos do art, 17. alínea
"p" da Lei- nv 4.137-'62;
.
XI - requerer ao juízo competente a exibiçã-o da escrita no caso de
recusa, na forma do § 29 do art, 78,
da Lei nv 4.137-82, bem como premover judicialmente a apuração do fcto delituoso e aplicação da pena. quando ocorrer a hipótese dó Artigo
60 e respectivo parágrafo únícc da
referida lei;
Xff solicitar, por determinação
do CADE, às autoridades competentes a instauração do processo admínístrafivo, .para apuração de responsabilidade de servidor público ou
autárquico verificada em processo do
GADE;

XII - emitir parecer, quando solicitado pelo Presidente ou Membros
do CAnE;
CAPíTULO IX

Das A tríõuiçôes do Procurador
Geral

Art.. 91. Ao Procurador-Geral, aue
será designado .pelo Presidente "etc
CADE dentre Os seus Procuradores,
compete:
I - orientar, controlar e digirir 03
traba lhos da Procuradoria:
II - supervisionar as atividades
dos Procuradores, opinando sôbre
seus pronunciamentos;
nI -participar das -nuníões do
CADE, sem direito a vot;.,
IV - avocar processos, emitindo
parecer;
V - dístríbuír os processos entre
os Procuradores;
VI - destituir de acompanhamento do processo o Procurador que se
revelar negligente, propondo ao Presidente do CADE O seu desligamento
em caso de reincidência;
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VII - substbtuir o Procurcdor em
caso de suspeição;
VIII designar e dispensar os
'procuradores regionais:
_AIt. 92. Nos casos de afastamento,
impedimento ou suspeição do Procurador Geral, o Presidente do CADE designar á um dos Procuradores
para subsbttuí-Io.
CAPÍTULO UI

nas Atribuições aos Procuradores

Art. 93. Aos Procuradores compete:
I - Emitir parecer nos processos
que lhes forem dístrtbuídos, observados os prazos legais;
II - acompanhar, administrativa
e judícíaanente. 'Ü andamento dos
processos;
III - tomar as iniciativas e adorar
tôdas as providências necessárias ao
fiel cumprimento dos disposltdvos legais, requerendo as que escapem à
sua alçada.
§ 19 O Procurador, a. que fôr distribuído O processo, é o responsável
por seu acompanhamento até ao final, só podendo ser substituído por
motivo de doenca, férias ou determinação do Procurador Geral.
§ 29 Os pareceres pr-oferidos pelos
Procuradores serão imediatamente juntados aos. autos, para apreciação
do Procurador-Geral.
§ 3'" Os Prncuradores, sob pena de
responsabíhdade, não poderão ultrapassar os prazos legais,
í 4° o. número de Procuradores será fixado 01' decreto do Presidente
da República, mediante proposta fundamentada do presidente do GADE.
Art. 94. Os procuradores do CADE antes de assumirem as suas funções farão declaração de bens e rendas próprias e de suas espõsas, renovando-as até 30 de abril de cada
ano,
Art. 95. Não poderão ser Procuradores do CADE os mandatários aft
negotia ou ad juáicia doas empresas
concessionárias de serviço público
ou que recebam favores do Estado.
CAPÍTULO

IV

Da organização e funcionamento da
Procuraâcria

Art. 96. A organização e o funcionamento da. Procuradoria e de seus
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servi-ços auxiliares serão disciplinados
no Regulamento da Procuradoria,
que, aprovado pelo CADE será considerado parte complementar dêste
Regimento.
TíTULO VI
CAPÍTULO

r

Do Diretor-Executivo
97.
lAo Diretor-Executivo,
a incumbência de superintender
e coordenar, no âmbito administrativo e técnico, 9. execução das finalidades Iegaás, do üA.:bE, compete:
a) orientar, superintender ~ ooordenar 03 serviços administrativoS, os.

Atlt.
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e) Inspetorias Regionais.
Art. 99". A organização e o funcionamento dos Departamentos e serv)ç.o~ técnicos e administrativos serâo
disciplinados em jcegulamento Inte'>
no que, aprovado pelo GADE, será
consrdererío parte complementar dêste Regimento.
Parágrafo único. 0:5 departamentos 82,0 obrigados a prestar aos Memoros xío ONDE GS esclarecimentos solicitados e cumprir suas determinações'.

CAPITULO

m

Dos Departamentos

Seção I

Departcmentos Técnicos e as Inspe-

Do Departamento de

torias Regionais,disciJ,plinand{). suas
atividades e estabelecendo normas de
comunicação funcional entre os mesmos;
b) solicitar à procuradcrra as medidas propostas ou requeridas pelos
Departamentos;
C)
determinar, pelos órgãos competentes, a verificação da observância, pel-as empresas,. das medidas estabelecidas pelo GADiE como necessérias à cessação do abuso do poder
econômico;
d) determinar sejam atendidas as
providencias solicitadas pelo anterventor:
e) propor ao Presidente a requieícão de servidores da administração
enceta ou indireta. e a contratação
do pessoal;
j) prover a lotação dos servidores
excetuado Os de livre escolha do Presidente, dos Conselheiros e da Procuradoria Geral;
g) fiscalizar no âmbito de sua. competência, o cumprimento das normas
legais e regimentais.

Art. 100. compete ao Departamento de Admímstraçâo prover o C;..4.D:E

CAPITULO

rr

Da Organização Técnica e
AdminiJstraUva

Art. 98. Subordinados ao Diretor-

Executivo, são órgãos de execução dos
serviços técnicos e admínistratlvos do
IC'ADE:

Departamento de Administração,
Departamento de Auditoria e
Revisão Contábil:
c) Departamento de Oontrôle;
d) Departamento de Pesquisas Econômicas;
a)

b)

Administração

dos meios necessários a. seu runcíonamento, dispondo sôbre seu pessoal,
material e demais setores eorrelatos .
Seção TI:
Do Departamento de Audi'toTia e
Revisão Contábil

Art. IV:!. Compete ao Departaunento de .Auditoria e Revisão Contábil.
sem prejuízo de id'~:l1tica, atrábuiçâo
corríerídc a outros órgãos, 13, físcalízacão 'da contabilidade de tôda e
qualquer emprêse .
Art. 102. Ao Departamento de Auditoria e Revisão Contábil, em trabalho conjunto com o Departamento de
Corrtrôle, incumbe proceder ,3., estudos
com o objetivo de instituir e manter
atualízado umplan'Ü geral de padremzaçâo das normas de ccntaoilídade,
a ser adotado pelas empresas e socíedades, tanto públicas, quanto mistas
ou partdculares.
Art. 103. O Departamento de Aucütoróa, med.liante autorização do
OADE, -pcderá encarregar as Inspetor.las Regíonaís de realizar, dentro da
oríentação e observadas as normas
que estabelecer, a fiscalização da COTItabilidade das firmas e sociedades situadas em suas respectivas jurisdições,
e fazer os registros na forma, do artígo 36 do Decreto nv 5:2.ü25-63.

seção

m

contrôle
Art. 104. Ao 1OepaTtamento de
Contrôle compete fiscalizar, permáDo Departamento de
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nentemente, a administração, a gestão econêmico-financeira e a contabtlídade das emprêsas que constituem
Patrimônio Nacional e de tôda e
qualquer soeedade de que a união
participe diretamente ou através _de
órgão da admíníatraçâo indireta, In-

clusive suas unidades operatrrzea, filie.-is e subsidiárias.
§ 1'? O CADE proporá ao' Presidente da República ae providências
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rízação do CADE inspeções e auditeeens contábeis, econômi'co-financei-

ras e .adminístratdvas;

V - Determinar o fornecimento
periódico ou eventual de relatôrâos,
boletins, estatísticas, balanços, balancetes, programas de trabalho, bem
corno estudos e projetos de urvestrmentes, de reestruturação do quadro
de pessoal, de majorações sale.naís e
planos de expansão;
VI ~emitir parecer prévio e conclusivo sôbre propostas de cobertura,
pela. União, de «def'ícrt" de operação
ou de realização de investimentos à
conta de dotação orçamentária. ou
de crédito adicional.

julgadas necessárias em resultado
dêsse trabalho.
§ 29 A fiscalização realízar.se-á por
processo indireto de consulta e "a 1,)08teríon' .
ATt. lOS. Ao Departamento de ConArt..
106. :Q Departamento de
trôle, no exercício de suas atríbuiçêes Contrôle,
intermédio do Diretorde rtscansacão e contrõle econômico- :Executivo, por
poderá encarregar as Insfinanceiro, contábil e de administra- petorias Regionais
de realizar, dentro
çáo 'das emprêsas de que trata o arda orientação e segundo as normas
tigo antertor., compete:
que estabelecer, a fiscalização das
I - Verificar:
emprêsas e sociedades situadas em
suas respectivas jurisdições.
a) se a ativi'dade exercida peja emprêsa obedece à sua finalidade social
Seç'ão IV
e aos ínterêsses da economia nacional;
b) o cumprimento do programa de
Do Departamento de Pesquisas
trabalho, ínclusíve quanto às prior.iEconômicas
caces determinadas;
Art.
107.
Incumbe ao Departac)
a adequação das ncrmae de
mento de Pesquisas Econômicas efecontabilidade, examinando a regulatuar por orcem superior Ou por mírtcade desta, quando o julgar conveciatrva própria, pesquisas e estudos
niente;
que o; habilitem a:
(z) os resultados das operações, na
totalidade ou com refenêncía a deterI --...; determinar a influência que
minados setores, em confronto com sôbre a economia nacional exercem
os das emprêsas ou sociedades conas margens de lucro obtidas pelas
gêneres, particulares ou públicas;
emprêsas e sua aplicação em lucros"
e) o' número de servidores, a desdistribuídos ou reínvestados ;
pesa total com pessoal e os níveis de
TI - estabelecer margens de lucro
remuneração, em confronto com OS para as diversas categorias eoonôdas emprêsas ou sociedades congênemicas, acima oas quais se caracterize
res, particulares ou públicas;
o abuso do poder econômico;
f) o número de servidores admíIH - definir os métodos de contidos anualmente, esclarecendo a efecorrência desleal;
tiva necessidade das admissões e a
IV - conhecer os grupos econôforma por que foram realízadas:
micos que atuam; no País, formados.
g) a observância às leis e às norpela vinculação de pessoas ou em;
prêsas entre aquelas e estas;
mas estatutárias,
V - ídentíncar os meios e proIr - Avaliar a eficiência da gestão
e a produtividade, segundo cada facessos pelos quais os grupos ecoter de produção e em conjunto, connômicos influem na economía nasiderando o órgão ou a emprêsa isocional;
ladamente, e, sempre que possível .m
VI conhecer os monopólios de
confronto com órgãos ou empresas direito ou de fato e as emprêsas
congêneres, públicas e particulares,
que dominem, controlem ou preponderem na prod ução, comércio, transnacionais e estrangeiras;
porte, distribuição, prestação ou venda
mIa: - Examinar, quando julgar necessário, contratos lavrados com ter- de determinado 'bem ou serviço,
VII - conhecer de outras matéceiros;
IV - Realizar, quando necessáa'íc Tias que relacionadas com as atribuições enumeradas, interessem à
e mediante prévia e expressa auto-
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execução das Imalídádes legais do
OADE.
CAPíTULO IV

Das Inspetorias Regionais
Art. 1GS. As Inspetorias Regionais
são OS órgãos encarregados de na jurisdição que lhes fôr fixada representar e auxiliar o GAnE no desempenho de suas atribuições legais e

regímentaís ,
Parágirafo único. As Inspetorias
serão dírigtdas pelo Inspetor Regional.
Art. 109. As Inspetorias Regionais
compõem-se de:
a) um (1) Inspetor Regional;
b) subínspetores
designados pelo
CADE de acôrdo com as necessidades
(ia; respectiva jurisdição;
c) uma (1) seção administrativa;
d) demais órgãos ou servícos que
julgados indispensáveis, sejam ínstítuídos pelo GADE.
§ .1Q As Inspetorias Regionais poderão ter, também, pessoal técnico
encarregado de fiscalizar a contabilidade das emprêsas ,
§ 2l? O Inspetor Regional e os SubInspetores, escolhidos e designados
pelo OADE, serão requisitados entre
servidores e funcionários públicos,
civis e militares, federais ou estaduais, com garantia de estabilidade,
gozando dos mesmos direitos e vantagens atribuídos aos demais servidores do CADE.
Art. 110. compete às Inspetorias
Regtonàís:
1)
por determinação expressa do
Relator:
a) realizar
investigações preliminares, oferecendo parecer conclusivo;
b) notificar os indiciados para ciência do processo e íníoíc da prova e
as testemunhas. arroladas, bem como
o r'rocureõor Regional;
c) ouvir testemunhas e o índícíado,
podendo recorrer a providências previstas no art. 218 do Código do Processo Penal;
d) cumprir qualquer outra determinação;
n - apurar a cessação do abuso
do poder econômico;
l ] I -- receber as representações de
'abuso do poder econômico e apurálas por um de seus membros, sumài-íamente, no prazo de 30 dias, enviando-as, com parecer conclusivo, ao
CADE;

IV - comunicar ao CADE no prazo
de 48 horas o recebimento de representações, sob pena. de responsabi-

lidade;
V "... solicitar das emprêsas as informações necessárias;
VI - obter ou sugerir ao Relator
a realização de outras provas que interessem à elucidação de processo
instaurado;
VII - requisitar dos órgãos federais e solicitar dos estaduais ou
municipais serviços, pessoal, diligências, informações e providências necessárias Incontinenti ao Presidente
do CADE, sob pena de responsabilidade;
VIII
organizar e enviar ao
CADE, anualmente, como elemento
meramente informativo, listas de
peritos, assinalando as respectivas
espeeíalídades:
IX - fiscalizar- a contabilidade das
emprêsas, observadas a orientação e
as normas do Departamento de Oonbrôle e as do Departamentn de Audttcnas, conforme o caso:
X -- cumprir as determinações. do
CADE ou de seu Presidente;
X1r -- propõe- à deliberação do
CADE, através do Diretor-Executivo,
o quadro de pessoal necessário às
suas atividades;
XII -- exercer quaisquer outras
atividades que lhe forem atribuídas
pelo cADE.
§ 19 Os atos que interessarem a
investigações preliminares ou a processos adrmnístratívos serão realízados em quatro (4) vias, tôdas devidamente autenticadas, ficando uma
arquivada na Inspetoria Regional e
as restantes enviadas ao CADE, no
prazo de quarenta e oito (48) horas,
contadas da data do último ato.
§ 29 As testemunhas e o indiciado
serão ouvidos em ato público, ao qual
estarão presentes, no mínimo, o Insvetor Regional, 'o Procurador Regional, e mais um membro da Inspetorra Regional, sendo-lhes feitas as
perguntas enviadas pelo Relator e
pelo. Procurador-Geral e outras que
os membros da Inspetoria Regional,
o Procurador Regional e o advogado
do indiciado fizeram, êste, apenas,
quanto às testemunhas.
§
39 As Inspetorias Regionais
quando as-sim exigir o mais rápido
andamento do processo, poderão -deslocar-se das suas sedes 'para outros
municípios e também para a [urís-
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diçãc de outras Inspetorias, a fim,
de colhêr provas.
Art. III 1!:ste Regimento entrará
em vigor na data de sua vpublicaçâo,
revogadas as disposições em contrário.

(f.<) DEORETo N~53.671
MARço DE

-

DE 9 DE

19M

Aprova o Sistema de Classificação de
Cargos e de Remuneração da SU:...
DENE.
O. Presidente da R:epúbHca, no uso
das atribuições que lhe confere o item
I do art. 87, da Constituição Federal,
e usando. da autorização contida no
ar t. 29 da Lei 4.239, de 27 de junho
de 1963, ~ pelo que se contém na ReSoIuçâo nv 885, de 24 de fevereiro de
1964 do Conselho Deliberativo da
SUDENE e na mxpostcâc de Motivos
nv 04-64 da Superfntendêncía do Dêsenvcivímento do Nordeste, decreta.
Art. 19 Píoa .aprovadc o Sistema de
Classificação de Cargos e de Remuneração da Supertntendêncía. do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE - que passa a fazer parte integrante dês.e jíecreto.
Art. 29 As vantagens financeiras decorrentes da implantação do sistema
apr-ovado por· êsté decreto vigorarão a
partir de 19 de março de 1964.
Art. 3° ltste: decreto entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasfüa. 9 de março de 1964; 1439
da Independência: 769 da Repúb.íoa..
JOÃo GOULAR'I

CAPíTULO I
Das âieposíçôes preliminares

Art. 19:&te regulamento institui o
.sístema de classíficaçâo de cargos,
funções gratificadas e normas de remuneração da St1JDerintendência do
Desenvolvimento de atribuições e responsabilidades.
Art. 2Q Para OS efeitos de classificação são definidas as seguintes
categorias ocupacionais:
I - Cargo - é o conjunto de. atribuições -e responsabítídades permanentes, estabelecidas neste decreto,
cometidas a funcíonárdos e a cujo

ExECUTIVO

efetivo exercício correspcnde um determinado vencimento.
Ir, - Classes - é o conjunto. de cargos da mesma denominação, atribuições e responsabilidades. As classes
são únicas ou integram séries.
In - Série de classes - é o conjunto de classes semelhantes quanto
à natureza das atribuições e dírerentes quanto aos vencimentos e ao grau
de complexidades e responsabilidades
das atribuições .
IV - Grupo ocupacional - é o
conjunto de série de classes ou de
classes únicas, ou de uma,') a outras,
congêneres quanto à natureza das respecüvas atribuições cu ramo de conhecimento exigido para seu desempenha.
V - Serviço ~ 6
conjunto de
grupos ocupacionais ligados entre si
pela l1,atur·eza ou grau das respectívas
atividades.
VI - Função Gratificada - é o
conjunto de deveres e .responsabilidades por encargo de direção, chefia.
assessoramento e secretariado, a que
cor-responde uma gratificação. atribuida por ato especial e em caráter transitõrio, a funcionário.
Art. 3° - Especificação de classes ~
é a caracterização de uma 01 asse pela
íúdlcação de seus elementos díterencâadores. A específtcaçãc conterá os
seguintes elementos:

°

a)

Classíficaçâo ;

Síntese e exemplos típíoos de
atribuições;
c) Condições de trabalhe:
d) Requisitos para preenchimento;
e) Area de recrutamento;
f) Perspectiva de ascensão runciob)

nal ,

Art. 49 - çmaaro - é o ag-rupamenta de categorias ocupacionais semelhantes quanto à continuidade de
sUa inclusão dentre as atividades' doa
SUDENE e quanto ao regfme jurídico a que estão sujeitos 03 seus
ocupantes.
CAPíTULO 11
Da claeeiticaçõo dos cargos e funções da SUDENE
Art. 59 As atriotüçôes dos funcio-

nários da SUDENE se distribuem em
cargos de preenchimento efetivo. cargos de preenchimento em comissão
e funções gratificadas.
§ 1° A classífícaçâo dos cargos de
preenchimento efetivo proceder-se-á
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pelo critério de grupamento dos mesmos em classes, de e.asses em sérte
de classes. das séries de classes em
grupos ocupacionais e oestes em serviços, segundo a natureza e grau de
ecmplexidade e respcnsabilídades das

atribuições .
S 29 A classtfícaçâo das funções
gratdfícadas far-se-á mediante o agrupamento das mesma.': funções de direçãi, chefia, em assesoramento e em
secretariado, de acôrdo com a natureza de suas atribuições.
Art. 6° Sãu dois eIS quadros da
SUDENE:
I - Quadro Permanente - formado de cargos de preenchimento efetivo, em comissão e das funções gratifícades ,
II - Quadro Especial - formado
de cargos de preenchimento efetivo
regidos por legislação especial. - constantes do anexo XVII, dêste regulamento.
Art. 79 A classiftcaçâo dos -cargos
e funções gratificadas do ouadro
Permanente é a constante dos ameXOs 1. n, UI, IV, V e VI dêste re,;.
gulamento, acompanhados dos respectivos códigos ou símbolos
§ 19 Aos cargos de preenchimento
efetivo corresponderâo ,códigos contendo, além da classificação propriamente dito, o padrão "de vencimento
e o número de cargos. na forma dos
anexos I, n, III e IV dêste regulamento.
§ 29 Aos cargos de preenchimento
em comissão e funções gratificadas
corresponderãc a hi-erarquia, símbolos
e quantitativos constantes dos anexos
V e vr.
Art. 89. Provimento éa primeira
nomeação para cargo de preenchimento efetivo da SUDENE.
Art. 99 A nomeação para os cargos
de preenchimento efetivo da SUDENE
far-se-á:
I - por concurso público quando se
trata-r de provimento.
TI -'- Por promoção vertical ou
acesso.
Parágrafo único. Em 00803 especiais, permítdr-se-á o preenchimento
por Readaptação, Readmissão, Transferência, rzeversüo. Substituição e
Aproveitamento.
Art. lO. O preenchimento do cargo
em comissão de Superintendente da
SUDENE far-se-á nos têrmos do artigo 3° da Lei n« 3.692. de 15 de dezembro de 1959.

§ 19 As funções gratificadas de guperíntendente-Substdtuto e de Sem'etáríc do Conselho Deliberativo serão
atríbuídas na forma do art. 37 da
Lei nv 4.239 de 27 de junho de 1963
mediante Indicação do Superi-ntendente aprovada pelo Conselho Deltberao.vo.
§ 29 O preenchimento das demais
Funções Gratificadas far-se-á por
livre escolha do Supermtendente, devendo o lndícado satisfazer os reouísitos de formação profissional e -expertência f'uncíonej da natureza e
hterarquda exigidos peâos objetivos.
técnicas .e programas ínerentes ao
Mgão a ser di-rigido.

CAPíTULO III
Dos vencimentos

Al't. 11. Os valores financeiros estabelecidos neste regulamento, com
exclusão dos referentes aos cargos do
Quadro Especial, do Serviço Administrativo e profissional do QuadTo Permanente, são fixados em função do
maícr sa.árío-mínímo da área de
atuação da SUDENE, nos têrmos do
art. 29, § 29 , da Lei 4.239, de 27 de
junho de 1963.
§ 1Q Vencimento é a retribuição
do funcionário pelo efetivo exercício
do cargo, eorrespondendo vao produto
do maior salário-mínimo da área de
atuação da SUDENE pelo coef'íolente
estabelecido paca cada padrão, nos
anecos dêste regulamento.
S 2(} Coeficiente é o número de
salárlos-rrtinimos que ccrresponde a
cada vencimento ou gratificação de
função.
Art. 12. Ficam instituídas as seguintes tabelas de vencimentos f; gratificações de função na SUDENE.
I - Tabela de vencimentos nas
classes de cargos do Serviço
Administrativo.
II - Tabela de vencimentos das
classes do Serviço Profissional.
III - Tabela de vencimentos das
classes de cargos do Serviço
Técnico Especializado de Nível Médio e seus coeficientes.
IV - Tabela de vencimentos das
classes de cargos do Serviço
Técnico gspecíalízado de Níve'l
universitário e seus coeüctenteso
V _ Tabela de vencimentos do carga em Comissão.
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Tabela das Gratdfícacões de
Função e seus respectivos coencténtes.
§ lO? A tabela referida no inciso
primeiro deste artigo é formada de
oito (8) padrões de: vencímemos, representados por algarismos arábicos
a cada um correspondendc um vencimento (Anexo VII dêste regulamenta).
§ 2° A tabela referida no inciso segundo dêste artigo é formada de seis
(6) padrões de vencimentos, representados por números romanos a ads. um correspondendo um vencímento. (Anexo VIn dêste "regulamento).
§ 39 A tabela referida no inciso
VI -

drões de vencimentos, na fonna do
Anexo XV.
Art. 17. As classes de cargos do
Serviço Técnico Especializado de Nível Universitário distribuem-se por
seus .padrôes de vencimentos, na forma do Anexo XVI.
Art. 18. Os funcionários da SUDENE, ocupantes de cargos do serviço
Técnlco Especializado de Nível Médio
terão seus vencimentos acrescidos de
vinte e sete centésimos (0,27) do maiorsalário mínimo da área de atuação
da autarquia} cada vez que completarem um trtênío de efetivo exercício
na SUDENE.
CAPíTULO IV

terceiro é formada de dOis (2) pa-

drões de vencímentos, representados
por letras, a cada urr, correspcndendo um coeficiente. (Anexo IX dêste
regulamento) .
§ 49 A tabela referldano Inctso
quatro é formada de- três (3) padrões,
representados 'por algarismos romanos,
subdívididcs 'em letras indicativas da
promoção horizontal, a cada subdivisão corr'espondendo um coeficiente.
(Anexo X dêste regulamento).
§ 50? A tabela referida no Inciso
quinto dêste artigo é formada de um
(1) símbolo, representado por aêgartsmo arábico precedido das letras
CC, a êle correspondendo um venci..
menta. (Anexo XI dêste regulamento)
§ fi? A tabela referida no inciso sexto dêste artigo é formada de cinco
(5) categorias representadas pelas letras F. G.. a ceda uma correspondendo um coeficiente, (Anexo XIiI
dêste regulamento).
Art. 13. A fixação dos padrões ce
vencimentos fundamenta-se na avaliação qualitativa e quantitativa do
gra,u de complexidade e responsabilidade das atribuições das classes.
Parágrafo único. O total de horas
semanais de trabalho para os run,
C~ ..:iDáJiOS da sUDENE será de 33 horas, excluídos os de tempo integral.
Art. 14. As classes de cargos do
Serviço Administrativo, dístrãruemse ceies seus padrões. de vencenentos.' na forma do Anexo XIII.
Al't. 15, As classes de caegos di)
Serviço Profíssícnal dístríbuem-se por
seus padrões da vencimentos, .na forma
do Anexo XIV.
Art. 16. As classes de cargos do
Serviço Técnico Espeóíalizado de Nível Médio distribuem-se por seus pa-

Da Ascensão Funcional

Art. 19. Ascensão funcional - é a
movimentação de funcionário,
por
merecimento e em caráter-permanente, dentro de uma classe ou de uma
classe para outra, e que implique. em
alteração de atribuições, responsabtltdades e vencimentos, ou simplesmente
de vencimentos.
Art. 20. A ascensão funcional no
sistema de câassífícação deeargos da
SUDENE será por promoção ou ácesSO.
§ 19 .

A promoção será. horizontal

ou vertical.

Haverá
promoção horizontal
quando o funcionário ascender
dentro de uma classe COm aumento apenas de vencimento.
II - Haverá promoção vertical quando o funcionário ascender
de
uma classe a outra da mesma
série com acréscimo de artfbtnções, responsabilidades e vencimentos.
§ 29. Haverá acesso quando o run,
clonárlo .asr,ender à classe única ou
à classe de Dutra série.
Art. 21'J. E' facultado ao functona.,
rio requerer a inscrição para concorrer à ascensão tuncíonal ,
§ 1Q. Será habilitado a concorrer
à ascensão o funcionário que compro.
ve possuir a experiência e a capactdade funcional requeridas na tôlha de
especificação da classe a que pretenda ascender.
§ 29. A antigüidade será conslderana como parte integrante do merecimento, na forma' que díspuzer o sistema de administração da ascensão do
respectivo serviço.
I -

Aros
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§ av. O funcionário ascendido continuará exercendo cargo anterior 'até
q'uehaja vaga, cuja criação será obrigatoriamente proposta pela Secretaria Executiva na revisão a que alude
o artigo 23, quando, então será obrígatôrlamente nomeado, dentro de 30
dias, após a criação do cargo a que se

°

habílttou.
§ 4r;>
Os concursos públicos para
provimento de cargos do quadro de
pessoal da SUDENE sõmente serão
abertos se sobreexístírem cargos vagos após a nomeação de todos OS funcionários considerados aptos a ascender. em processo regular, sob pena de
nulidade dos concursos e das nomeações decorrentes.
Art. 22. A Secretaria Executiva na
SUDENE, para efetuar a ascensão
dos funcionários habilitados em processo regula-r, encaminhará ao Presidente da República, no mês de dezembro de cada ano. o projpto de decreto aprovado pelo Conselho Deliberativo, propondo a revisão do quadro.
Parágraroúníco . Os atos de nomeação dos runotonártos
habilitados no
mesmo ano cívll em processo de ascensâo serão baixados pelo Superlntendente para vigor.ar a partdr de um
única data.
Art. 23. O funcionárío somente pude ascender:
I - por promoção vertical ou acesso após dois (2) anos de efetivo
exercíeío na classe que estiver
ocupando;
TI - po:!:, promoção horizontal após
dOIS (2) anos na letra ímediatamente anterior à que concorre, dêste decreto.
Parágrafo único. A promoção vertacal C?U .acesso para cargo do Serviço
TécmcoEspecializado de Nível Uni.
versttárío será sempre para a letra A
do padrão a que concorre o funcionário.

CAPíTULO V
Dos órgãos de Implantação e Aâmznistração do sistema

.AJ:t, 24. Compete ao Departamende Administração Gera-l organizar e
fazer realizar as provas internas para
ascensão funcional.
§ 19 As ínscrtções para concorrer
à ascensão funcional far-ae-âo me,
diante requerimento, nos mrs'es de
maio e junho de cada ano,
§ 29 .M provas internas serão realizadas anualmente, julgadas e enca-
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mínhadas à homologação do Superintendente no período de 1q" de julho a
15 de novembro.
§ 39 É de 15 dias o prazo para homologação referida no parágrafo an-

tenor,

ATt. 25. O funcionário, no último
an? de curso cujo diploma seja reqtnstto para preenchimento de cargos
pode, em processo de ascensão para
preenchê-lo, requerer a sua inscrição
e submeter-se àS provas,
parágrafo único. Considerado habíIitado, a nomeação fica condicionada
à apresentação do diploma ou certíffcado correspondente.
Art. 2q. O Superintendente, mediante portaria, crtárá Comíssôes.cjulgadoras de concursos públicos e provas
internas, compostas obrigatoriamente
de cinco (5) membros, destinadas a
afer-ir a capacidade funcional de candidatos e funcionários.
§ 10 Os componentes d8,s Ccmissôes
de que trata êste artigo, serão designados pelo Superintendente.
§ 29 Os critérios básicos para a
realízaçâo dos concursos e provas internas, o funcionamento das referidas
comissões e a impugnação dos seus
ão regulados por portamembros,
ria do Superintendente, p..a ra cada
prova ou concurso a ser -reallzado .
CAPíTULO VI
Da asiminietraciio do sistema de ascensão fun-cionaz nos serviços tuiminsetronoo protissumol e técnico especializa..,o rie níveZ médio
An, 27. A habilitação do runcíonái-ío para ascender a cargo dos Ser-

viços Administrativo, Profissional e
Técnico Especializado de Nível Médio constatar-se-á mediante:
I - Prova" interna, versando exclusivamente sôbre assuntos relaclonados com as a.trfbuaçôes
ínerentes à classe a. que se
candidata o f'uncionárío;
LI - Registro de tempo de serviço;
IU _ Atendimento dos requisitos mínímos estabelecidos na fôlha
de específlcaçâo da classe a
que concorra o funcionário,
Art. 28, Aos itens I e II do artigo
anteri-or corresponderá um número de
pontes assim distribuídos:
I - Prova interna, no valor de até
oitenta (80) pontes a critério
da Comissão Julgadora;
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TI - raeg'ístro de tempo de serviço
na SUDENE, sendo computados doís (2) pontos por ano
até o máximo de vinte (20)

pontos.

Art. 29. Será considerado habilitado para ascender o funcíoi.ário que.
obtiver o mínimo de cinqüenta. (5'0)
pontos.
CAPíTULO VII
Da administração do sistema de ascensão funcional no serviço técnico
especializado àe nível universitário
Art, 30. A habilitação do funcio-

naria para concorrer à ascensão funcional por promoção vertical e aces80 a cargo do Serviço Técnico Especializado de Nível Universitário constatar-se-g mediante:
I -- Prova interna, constando de
defesa de uma tese sôbre assunto de sua especialização.
TI - 'Trabalhos que
representem
contribuicâo ao ramo de sua
.atdvidade.

IH -- Registro de tempo de serviço.
IV - Atendimento dos ,requisitos mínimos estabelecidos na fôlha de
especlflcaçâo da classe a que
concorre o funcionário.
Art, 31. Aos itens I, II e UI i do
artigo anterior corresponderá um número de pontos assim dísbribuídos;'
I - Prova interna, no valor de até
setenta (70) pontos a critério
da Ccmfssão Julgadora.
Ir "- Trabalhos que representem con-

trroutcão uo ramo de SUa atividade no \ialorde até dez
(lO) pontos a critério da Comissão Julgadora.
IH - Registro de tempo de serviço
na SUDENE, sendo computedcs dos (2) pontos por ano
até o máximo de vinte (20)
pontos.
Art. 32. Será considerado habilitado para ascer~der'o Iuncionárío que
obtiver o mínimo de trinta e cinco
(35) pontos na prova interna e cinqüenta (50) pontes no total,
Arb. 33. A hahilitaçâo do funcionário para concorrer à promoção horizontal no serviço Técnico EspecíaIizado de Nível Universitário será
aferida mediante prova interna escrtta no valor de até cem (00) pontos, constando de um relatório crítico de suas atividades na SUDENE.na
forma do que dispuser o regimento

de cada prova estabelecido pelo Superintendente através de portaria.
parágrafo único. será considerado
habilitado para promoção o funcionário que obtrver o mínimo de cinqüenta (50) pontos.
CAPITULO

vm

Das normas do enquadramento

Art. 34. São as seguintes, as n01'~
mas para o enquadramento nas elasses de cargos -de preenchimento efetivo previstas neste regulamento:
1 .,...- OS atuais funcionários enquadrados como eséreventes-da.til6grafos
serão reenquadrados no nôvo si,stema
como Datilógrafos.
2 _ Os atuaas Escriturártos serão
reenquadradcs como Escriturários: .
3 - Os atuais Oficiais de Admml~
tração serão rsenquadrados como Ofldais de Administração.
4 - Os atuais Assistentes de Administração serão reenquadrados como
Assistentes de Administração.
5 - Os atuais Técnicos de Administração serão reenquadrados como Técnico Assistente de Administração.
6 - Os atuale Serventes safãn reenquadrados como Serviçais.
.
7 - Os atuais Auxiliares de portaria
serão reenquadradcs como continuo.
8 - Os atuais Motorista serão reenquadrados como Motoristas.
9 - Os atuais Auxiliares de Artífices
serão reenquadrados como Auxiliares
de Artífices.
te - Os a-tuais Encadernado;'es serão reenquadrados como Encadernado-

res.

11 -

Os atuais Impressor-es serão

reenquadrados como Impressores.
12 Os atuais Tipógrafos serão

reenquadrados como Artífices.
( 13 - Os atuais Mecâ.dcos de Motores 2, Combustão serão reenquadrados
como Mecânicos de Máquínás e Motores.
14 ---:.. O atual Pilôto Avi",dor será
reenquadradc como Pilôto' de Aeronave.
15 _ Os atuais Bíbhíotecárlos serão
reenquadrados como Bibliotecário 'IA.
16 - Os atuais Redatores serão reenquadrados como Técnico de Redação.
17 - Os atuais Guardas serão rcenqUOOTadOS como Vigia.
18 - Os atuais Técnicos Rurais serão reenquadrados como Técnicos As~
sístentes Agrícolas.
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19 - Os atuais Técnicos de Contabilidade serão reenquadrados como
Técnicos' Assistentes de Oontabilídade.
20 - Os atuais Desenhistas serão
reenquadrados como Técnicos Assistentes de Desenho,
21 - Os atuais Auxiliares de Desenhistas serão reenquadrados como Auxmeres de Desenho.
22 - O atual metrotécntco ssrá re~
enquadrado como Técnico Assistente
de Eletricidade.
23 ~ Os atuais Auxiliares de Engenheiro serão reenquadrados como
Auxiliares de Topografia,
24 - Os atuais" Auxiliares cte Estatístdca serão reenquadrados como Auxiliares de Estatística.
25 - Os atuais Técnicos de 'Pesca
serão reenquadrados como Auxiliares
de Pesca,
'
2-6 Os atuais Técnicos Têxteis
serão r cenquadrados como Técnicos
Têxteis.
27 - Os atuais Laborataristas serão
reenquadrados como Laboratoristas.
28 ~ Os atuais Auxüíares de Laboratório, serão reenquadrados como
.('1uxiltares de Laboratório;
29 - Os atuais Tradutores serão
reenquadradcs como Técnicos de Tradução.
3D - O atual 4,ssistente de oooperatrvismo será reenquadrado como
'Tecnlcc de Cooperatdvísmo.
31 - Os atuais Químicos serão reenquadrados como Químicos IA.
32 - O atual! Contador será reenquadrado como Ocntador IA,
33 - Os atuais Biologistas serão reenquadrados como Biologistas IA,
34 _ O atual Botânico será reenquadrado como Botânico IA.
35 - Os atuais Geólogos serão ree-iquartrados corno Geólogos IA.
26 - Os atuais Economistas serão
reenquadradcs como Economistas IA,
37 - Os atuais Técnicos em Desenvolvimento 'Econômico serão reenquad-ados como Técnicos em Desenvolvimente Social IA.

sa - Os. atuais Arquitetos serão reenquadrados come Arquitetos IA.
39,- O atual Médico será reenquacl-âdo como Médico Sanitarista IA,
40 - Os atuais Veterinários serão
r eenquadrados como Veterinários I-f\.
41 - Os atuais Engenheiros serão
reenquadrados no nôvo sistema no pe ..
urão IA correspondente à especializaÇãO,
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42 - Os atuais Cirurgiões Dentistas
serão reenquadrados como Dentistas

IA.

43 -- A atual Auxiliar de Biblioteca
será reenquadrada como Auxiliar de
Biblioteca.
44 - Os atuais Assistentes de Educação serão reenquadrados como Assistentes de Educação,
45 - Os atuais Orientadores vocaclonais. serão reenquadrados como
Orientadores Vocacíonaís ,
46 - Os atuais Técnicos Auxiliares
de Desenvolvimento Econômico. serão
reenquadrados como 'Técnicos AUXl~
~iares de Desenvolvimentl Social.
47 --'. Os atuais Orientadores Sanítà.nos serão reenquarímdos, como Orienr.adores Sanitários.
48 - Os atuais Assistentes Sociais
serão reenquadrados como Assistente
Social IA.
CAPíTULO IX

Diposiçôes Gerais e Transitórias
Art. 35, O enquadramento dos
atuais funcionários da SUDENE nos
cargos criados por êste sistema, rarse-á dentro de sessenta (60) dias a
.....artdr da publicação dêste decreto.
.l"' Art.
35, O funcionário que em decorrência do enquadramento refertdo
no artigo anterior, passar a preencher
cargo cujo vencimento seja Inferior ao
que vinha percebendo, receberá a diferença, sob a forma de eomplementaçâc, observados os seguintes prmcipios:
I _ A. complementaçâo integra o
vencimento para todos os efeitos legais
e não varia com-o aumento de vencimento decorrente da elevação do salário mínimo.
II - [' erá absorvida a parcela ou o
total da. complementação pela díferenca entre o padrão de vencimento da.
classe e letra para qual ascendeu e o
padrão de vencimento da classe e letra anteriormente ocupadas pelo Iuncíonárío. neste sistema.
Art. 37. Os funcionários ocupantes
de cargos do Quadro Especj.a:P constente do Anexo XVII, continuarão regidos pela legislação federal especifica,
percebendo os vencimentos e vantagens nela fixados.
Parágrafo único. E' criado o cargo
de Tesoureiro, em comissão, dentro do
Quadro Especial, aplicando-se-lhe as
disposições estabelecidas neste artigo.

ATOS DO PODER

Art. 38, Os funcionários -te que trata o parágrafo 29 do artigo 35 da Lei
nc 4.239 de 27 de junho de 196.3, serão
aproveítadcs e enquadrados nos cargos do sistema tnsütuidc por êste Regulamento, atendidos os requisitos rriírumos estabelecidos para preenchimento do cargo na SUDENE, equivalentes aos encargos de que sejam titulares na repartição de origem.
Art. 39, Semente poderá ser- nomeadoem caráter interino quem satisfizer os requisites mínimos para o preenchimento do cargo constante da fôlha de especificação.
Art. 40. As classes de Artífice, Auxiliares de Artífice, Auxiliares de Mecãriíco de Máquinas e Motores, Mecânicos de Máquinas e Motores; Encadernadores, -Impressor, Mecânico de
Aeronave, Mecânico .de Instrumentaâ
de Precisão, Mecânico de Máquinas de
Beorttórjo, Auxiliar de Eletricida-de,
Técnico Auxiliar de Desenvolvimento
Social, Técnico de Desenvolvimento
Social, Orientador Sanitário, Orientador Vocacional, Assistente de Educa~ão, Desenhista, Laboratorista, Auxih$.-r de Laboratório, serão extintas à
medida que vagarem.
Art. 41. As funções gratificadas não
poderão ser recebidas cumulativamente com os proventos do cargo em comissão,
Art. 42. Os padrões de vencimentos
das classes dos Serviços Administrativo- e Profissional são estabelecidos em
funcão dos níveis fixados para as classes equivalentes do Serviço Público Federal, na forma dos r.nexos VII e VIII.
§ 19 Os funcionários da SUDENE,
ocupantes de cargos dos Serviços Administr-ativo e Profísstonab, farã-o jus
ao tríênlo de que trata o parágrafo 19
do artigo 14 da Lei 3".780, de 12 ~e
julho de 106'0, respeitado o estaoelecído no caput" do artdgu 42 dêste regulamento e as tabelas aprovadas para
o Serviço Público Federal.
§ 2 9 Os valores financeiros correscondentes aos padrões de vencimentos e triênios referidos, respectivamente, no "caput" dêste artigo e no parágrafo anterior serão revistos automàttcamente sempre que ocorrer ajteraçâo nos valores fixados nas tabelas
aprovadas para o Serviço Público Federal.
Art. 43. As fôlhas de especificações
de cada classe serão aprovadas e baí-
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xadas por Portaria do Superintendente, ouvído o Conselho Deliberativo, até
sessenta (60) dias após a aprovação
do sistema,
Art. 44. ítste regulamento entrará
em vigor na datá de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Diário
Oficial: de 11-3-1964.
DEORETO N° 53 ..672- DE 9 DE
MARÇO DE 19f34

Altera o Anexo 11[ do Quatiro de
Pessocl do Departamento Nacional
de Obras Contra as Sêcas.
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
,87, item I, da Constítuíção, decreta:
Art. 19, Fica alterado o Anexo LII
do Quadro de Pessoal do Departamento Nacional de Obras contra as
eêces. aprovado pelo Decreto nc .
5-2'.638, de 8 de outubro de 1963, para
denominar Auxiliar de contabilidade,
13-A e 15--B, a série de classes de
Técnico de Contabilidade- constante
'do mesmo.

Art, 29.
itste decreto entrará em
vieor na data de sua publicação, 'J;'evog'adas as disposições em contrárlo .
Bra.sflta, em 9 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo Goyr..II,RT

Expedito

Machado

DEORETO N9 53.673 -

DE 9 DE

MARÇO DE 1964

Institui comsoeao para proceder a
exame tia situação salarial dos servidores públicos civis da unili? .e
sugerir novos valores para os mvezs
dos vencimentO$ de cargos etetroce,
cargos em comissão e junções gra_

tstícaõas,
O Presidente da República, no USO
da faculdade que lhe atribuí o artigo 87, inciso I da. Constituição Federal:
Considerando 31 desatualização dos
valores atribuídos aos níveis dos VeD.'Cimentos dos cargos erctrvce eem
comissão e das funções gratificadas
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do funelonalismo público civil da
União,
Ccnsíderanuo a necessidade e conveníêncía de reajustar êsses velores
face ,à elevação do custe de 'vida,
decreta:
Art. 19 Fica instituída no Gabinete
Civil .da Presldêncía da República,
uma Comissão r -srttáría, sob 3J Presidência do profes,sor Darcy Ribeiro,
Chefe do Gabinete Civil da Prestdência da República, com os seguíntes objetivos:
a) examinar a situação salaríaã dos
servidores públicos civis da Umâo e
das Autarquias face à de-satualização
dos valores dos vencimentos dos. cargos efetivos, dos cergos em comissão
e das funções gratífícadasc.
!J} sugerir à Presidência da República, com base nos estudos realizados, e dentro do prazo de 15 (quíneej
dias a partir da data da publicação
dêste Decreto, novos valores para os
referidos cargos e funçôee•.
Parágrafo único. O Presidente da
Comissão será substi tuído nos seus
impedimentos pelo Senhor Dager de
Souza Serra, Secretário de Relações
Parlamentares da Presidência da República.
Art. 2Q A Comissão é integrada
pelos Senhores:
1 - Luiz de Lima Cardoso e Manoel Pereira Rocha, respectivamente
Diretor da Divisão do Regime Jurí~
dica do Pessoal e 'I'écnícc de Administração, come representantes do
Departamento Administrativo do ger.,
viço Público.
2 - Carlos Taylor e Lycio Hauer,
como representantes dos funcionários,
públicos civis.
Art. 3Q A Comissão requisitará de
quaisquer órgãos da Admínístraçâo
inclusive de Autarquias e entidade~
paraestatais, o fornecimento de ínformaçóes., documentos e elementos
outros necessários aos estudos e elaboração das novas tabelas de vencimentos e funções gra.tíf.cadas.
Art. 4° 1l.:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 9 de ma.rçode 19'ô4'
1439 da Independência e 769 da Re:
pública.
JoÃo

GoULART

DECRETO N9 53.674
MARÇO

DE 10 DE

DE 1964

Dispõe sôbre a aplicação do artigo 23 do Decreto n.\> 53.480, ao
Ministério das Relacões Exteriores.
~

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:

Art. 1.0 No Ministério das Rela-ções
Exteriores, ao Comissão de Promoção
a que Se refere o art. 53 do. Decreto
nv 53.480. de 23 de janeiro de 1964,
será organizada em conformidade COm
o disposto no § 1.Q dêsse mesmo artigo e presidida pelo Chefe do Departamento de Admímetraçâo.
Art. 2.Q f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de março de 19fH: 143<1
da Independência e 76.<1 da República.
JoÃo GOULART

João Augusto de Araujo Castro

DECRETO N,o 53.675
MARÇO

DE 10 DE

·DE 1964

Constitui no Ministério da Agricultura Grupo de Trabalho para elaborar Plano Reçicnuü para COordenação e fomento a,gropecuário na
reçtac do Vale do Rio DOce e dá
outras -prouiâêmciaz,
O Presidente da República, usanoo
das atrtbuicões que lhe confere o
Art. 87. n.v I da Constituição, e
considerando que na região siderúrgíca do Vale ci-o Rio Doce, um dos
centros de maior importância na economia nacional, os altos índices de
crescimento demográfico decorrente
da ampliação de seu parque mdusta-ial
vem ocasionando uma desproporcionai
demanda de produtos alimentares;
Considerando que as causas responsáveis por aquela desproporção residem na estrutura agrária defeituosa porque apoiada no latifúndio e na
pecuária extensiva predominantes, que
assim não oferecem condições para
permitir o normal abastecimento do
parque industrial no presente e atender Os reclamos futuros do seu desenvolvimento;
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Considerando que a. disparidade na
remuneração da mão-de-obra agrfcola e industrial agrava o desnível Emtre as atividades do campo e da usina, ao mesmo tempo em que concorre para o caráter antreconõmíoo
de que se reveste o atual abastecimento da região, .rrtgmérió de zonas
produtoras distantes e baseado no
transporte rodoviário de elevado custo;
Considerando que êsses ratôres sendo também agravantes da tensão social ali verificada devem ser anula..
dos mediante plano racional de exploração agropecuária paro. produção
de gêneros alimentícios oásãcos com
aproveitamento. das condições natu-'
raia favoráveís eencontradiças ao
longo do vaie,

Considerando a conveniência e a

necessidade de coordenação da ação
oficial com as atividades prIvada:; no
sentido de equacionar o probfema
agrárào da região, inclusive no setor
florestal que é de importância ccnsíderável para a coletividade e para a
indústria siderúrgica como grande
consumidora de carvão vegetal, decreta.:
Art, 1.9 Fica constituído, no Minis,
tério da Agricultura, um Grupo de
Trabalho para elaborar o Plano Regional para Coordenação e Fomento
da agropecuária na região do Vale do
Rio Dca-e. visando asseg-rrar a normalização do abasteóímento de gêneTOS alimentícios ao mercado local.
integrado pelos seguintes membros:
Art. 29 O Grupo de Trabalho será
integrado pelos seguintes membros:
Paulo GOnzaga, Diretor Adjunto da
Companhia Siderúrgica Belga Mineir-a; Dermeval José Pimenta. Preslden,
te da Ace.sita; t,eo Rache, Diretorsecretário da Companhia Ferro e
Aco de Vitória; José Raimundo Soares Silva, Diretor de Relações Industríaís da UsimínasIsrael Pmhelro
Filho. Diretor da Companhia Vale ão
Rio Dôce;
Engenheiro Agrônomo
Carlos Infante Víeíra, do- Departamento de Promoção Agropecuária;
Cláudio Ignácio Cabral, do Departamenta Econômico; Paulo Vilhenn
Brandão de Albuquerque, do Departamento de Recursos Naturais Renováveis; Afrânio de Avelar Marques
Ferreira, do Departamento de Pesqulsas e Experhnentação Agropecuárias;
Edgard de Brito Pontes, Inspetor do
Banco do Brasil S, A.; Engenheiro
Agrônomo Plinio Luppi, coordenador

da Região Leste: Engenheiro Agrôno.,
mo watter Miranda, da assessoria
Técnica da Comissão de Planejamente da polftíca Agrícola; Engenheiro
Agrônomo José Prazeres Ramalho de
Castro, Representante da Secretaria
de Agricultura do Estado do Espírito
santo; Engenheiro Agrônomo Romeu
Pires Goptijo, Representante da Secretaria de Agricultura do Estado de
Minas Gerais.
Parágrafo único. O Grupo de Trabalho terá o prazo de 30 <trinta)
dias para apresentar o Plano respectivo, sendo suas atividades coordenadas pelo Coordenador da Região Leste, .do Ministério da Agricultura ,
Art. 35' O Plano deverá conaíde.,
rar. entre outros aspectos regronads:
a) necessidade da produção de alimentos para o abastecimento das po.
pulaçôes urbanas de Va-le do Rio Do!..
ce, inclusive a médio e longo prazo,
em face da expansão industrial realizada e a ser induzida, avaliando a
demanda prospectiva de cereais, legumes, hortaliças, frutas. ovos, carnes e pescado, além da produção
florestal;
b) seleção de áreas produtoras preferenciais, segundo as posaíbilídades
ecológicas, os recursos humanos e os
meios de transporte para o abastecimenta regional, a prazos curto e médlo;
c) beneficiamento e industrialização dos produtos agrícolas;
d) armazenagem, ensilagem e instalações frlgorlfícas para conservação de produtos perecíveis;
e) política adequada de comercialização dos produtos agrícolas:
f) sistema de assistência técnica
integrado com a participação do Mi-.
riísterlo da Agricultura e das Seeretarias Estaduais de Agricultura de Minas Gerais e do Espírito Santo;
g) desenvolvimento de um sistema
essoclativo capaz de corresponder à
organização adequada dos agrtculto1'28 pelo fornecimento de equípamentos, crédi to e colocação de sua produção no mercado regional.
§ 1.ÇI Competirá ainda ao referido
Grupo de Trabalho indicar as formes
e as medidas que possam ser adotadas
para modificação da atual estrutura
da propriedade fundiária naquela região, mediante sistema de coopera-
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eão entre os órgãos do serviço público com atribuições especificas pa'ra
promoção do desenvolvimento agrfcoia e as entidades privadas interessad"f·no Plano citado.
Art. 4.° âíste Decreto entrará f'.ID vigor na data -de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, io de março de 1964; 1425'
da Independência e 76 Q - da República.
JoÃ'Ü GOULART

Oswaldo

tsmo Filho

DECRETO N° 53.676; MARÇO DE 1964

DE

10

DE

Institui a Comissão Bxecutioa de Auxílio às Vítimas das Enchentes no

sstaao do Pará.

o Presidente da República considerando que a,ssumiram, propo~ções de
calamidade pública as Inundações verificadas no Estado do Pará;
considerando que devem ser imeôtatos os auxílios às populações vitimadas e a assístêncía às regiões atingidas pelas enchentes;
considerando que o Govêrno Federal, no cumprimento do seu dever,
proporcionou substancial ajuda financeira à região flagelada, decreta:
A..!'L 19 Fica instituídá a Comissão
Executiva de Auxílio às Vítimas das
Enchentes, no Estado do Pará.
Art. 29 A Comissão de que trata o
artigo anterior será presidida
pelo
Governador do EStado do Pará e se
'Comporá de um representante da Su;'
perlntendêncía do Plano de Valorizacão Econômica da. Amazônia, de um
representante do Serviço Especial de
Saúde Pública e de UlIl1 representante
da Fundação Brasil Oerstraã,
Art. 3Q A Comissão Executiva fica
investida de poderes de aprovar e modificar o Plano de Apãcaçôes das verbas ou créditos destinados pelo Govêrno Federal a atender à região flagelada.
Art. 4Q Revogam-se as disposições

em contrário.
Art. 5\1 itste Decreto entrará em vigor na data de sl.lapublicação.
Brasília. em 10 de março de 1964;
143\l da Independência e 769 da República.

.roxo

GOULART

Ney Galvão
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DECRETO N.9 5-3.677 MARço DE 1964

DE

1-1

DE

Autoriza o cidadiio brasileiro Victor
Beljort Arantes Filho a lavrar caulim no município de Pequeri, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da oonstítuícâo e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 885, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Victor Belrort Arantes Filho
a: lavrar cauhm. em terrenos de sua
propriedade, na Fazenda Carazal, dístrizo e município de Pequert. Estado
de Minas Gerais. numa área de trinta
e sete hectares e cinqüenta ares (37,50
ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice e quarenta
metros (40m) no rumo verdadeiro
trinta e um graus e trinta minutos sudoeste (319 30' SW) da confluência tlc.s córregos Grata e Pequer-i e os lados, a partir dêsse vér.,
tdce. OS seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: quatrocentos e
vinte metros (420m), quarenta e nove graus e trinta minutos sudeste
(49930' SE); seiscentos metros (500mJ ,
cinco graus sudoeste (5° SW); duzentos metros (200m), oitenta e quatro
graus sudoeste (849 SW). oitocentos
e noventa, e dois metros e cinqüenta
centímetros (S92,5üm), trinta e oito
graus e dez minutos noroeste (389 U)'
NW); quatrocentos e trinta e oito
metros (433rü), setenta e seis graus
e trinta minutos nordeste <769 30' NE)
Esta autorização é outorgada mediante
as condições constantes do parágrafo
único do -art 28 do Código de Minas
e dos arts 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código. não expressamente mencionada neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da presente autorízaçâo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v 30.230, de Lv de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substêncías a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 2.Q O concessíonárro da autortzaçãc fica obrigado a recolher aos
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corres públicos, na' forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da au-

torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, e. autorização de lavra será declarada 00duca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades" vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Minas.

Art. 5.9

o

concessionário da auto-

rização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da. Produção Mineral

e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.t? A autorização de lavra terá
por titulo éste Decreto, que será trenscrtto no hvro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de setecentos t: sessenta
cruzeiros rc-s 760,00).
Art. 7/.' Revogam.. se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de março de 1964; 143.9
da Independência e 76.9 da República,
JOÃo

GoUI..ART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53,678

DE

11

DE

MARÇO DE 1964

Cria o Comissariado de Defesa da
Economia popular e dá outras providências,

o Presidente da Repbhca, usando
da atribuição· que lhe confere o
are. 87, no I, da Constituição Federal
decreta:
Art. 19 Fica criado o Comissariado
de Defesa da Economia popular, subordinado diretamente ao Gabinete
do Ministro da Justiça e Negócios Interiores, pare em colaboração com a
Superintendência Nacional de Abastecuneuct-, tomar roias as provídên;
cías legais que resguardem e defendam o povo de tudo que represente
extorsão e ganância.
Art. 29 O 'Comissariado de Defesa
da Economia Popucar. de âmbito nacional, será exercido por um Comiasárlo de policia, Bacharel em Direito,
do Departamento Federal de Segurança
pública, designado mediante

Portaria do Ministro da Justiça e Negócios Interiores,
Art, 3'1 O Comissariado terá fi seu
cargo a nscaltsacâo da Economía: Popular, definida pela Lei nc L521. de
26 de dezembro de 1951.
Arb. 49 Nos Estados, o Ministro da
Justiça e Negócios Interior€spo-derá
designar um funcionário do Departamento Federal de Segurança pública,
de preferência. bacharel em Direito,
diretamente <2'ube,:.ccnado ao comissalar, e que constituindo um Bubcomísseriado, agirá no âmbito de sua [urrsdíçâo .
Art.. 59 Ao

Comissariado compete
a organização dos serviços a seu cergo, podendo constituir postos auxiliares, de acôrdo com as necessidades
dos serviços, e de.>i~ar substituto
eventual de íguaj categoria.
Art.. 6" O Ministro da Justiça e Negócios Interiores designará os servidores
to Departamento Federal
de
gaguaança Pública que deverão servir
ao Comissariado,
Art-.
79 Os
representantes da
SUNAB lavrará-o os autos de Infração.
Os Agentes do Comissariado, constatadas as Infrações, efetuarão a prisão
dos infratores e os conduzirão às eutcrtdadex policiais competentes, para
a lavratura do flagrante, e demais
providências legais (Código de Processo Penal. (Art, 301),
Ar-t. 89 Tratando-se de estrangeiros, além dessas providências, o Comíssartado informará imediatamente
o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, para a formação do processo
de expulsão e' prisão admtmstratrva
do Infrator para êsse fim (Decreto-lei
nc 479, de 8-6-1938) ,
Art. 9~ Na hipótese de autoridades
estaduais se negarem a lavrar o flagrante e darem ao processo curso
normal, o Oomíssartado encaminhará
ao Juiz a narrativa das circunstâncias do fato, para que êste mande
proceder contra o infrator e a autoridade faltosa, de acôrdo com a Lei,
Art. 10, O Ministro da Justiça. e
Negócios Interiores baixará os atos
neceesár'íos à execução do presente decreto, que entrará em vigor na data
da sua publicação, revogadas as dísposições em contrário.
Brasília, em 11 de março de 1964;
143" da Independência e-769' da República:
JOÃo

GoULART

4.belardo .JUTe:??-a,
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DECRETO N'? 53.679 MARçO DE 1964

DE

12

DE

Altera a redação do Artigo 3'? do Decreto n.r? 34.701, de 26 de novembro
de 1953, que organizou o Centro
Técnico da Aeronáutica.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar;
tigo 87, nciso I, da Constituição Federal, e de acôrdo com o Art. 26 do
Decreto-Iej nv 9.888 de 16 de setem-'
bro de 1946. decreta:
Art. 10 O artigO 39 do Decreto número 34.701 de 25 de novembro de
1953, passa a ter a seguinte "redação.
"Art. 39 Q Centro Técnico de Ae,
rcnáutíca ccnstdtuir-se-á de:
- Direção Geral;
- Chefia do Gabinete do DiretorGeral:
- Conselho da Direção;
- Instituto Tecnológico da Aero-

de cargos do Departamento Nacional de Estradas
de
Rodagem,
aprovado pelo Decreto nc 51.162, de
7 de agôsto de 1961, na parte reIatíva à Série de Classes de Guarda
Rodoviário epOL-5ü4) do Quadro do
Pessoal do aludido Departamento,
bem como a relação nominal correspondente.
Art. 29 Os efeitos, financeiros resultantes da presente retificação
prevalecem a partir de 1 de julho
ção

de 1960.
Art. 39

~te decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da República,

aoxo

GOULART.

Expedito Machado.

náutica:

- Instituto de pesquisas e Desenvchdmento da Aeronáutica;
- órgãos Auxiliares de Adminís.
tração.
29 ltste Decreto entrará em
vigor: na da ta de sua publicação, revogadas as d.sposições em contrário.
Brasília, D. F., em 12 de março de
lS64; 1439 da Independência e 769
da República.
Art.

JOÃo

GOULART

Anysio Botelho.

(:;) DECRETO NQ '53.0680 MARÇO DE

DE 12 DE

1964

Retijica o sistema de classtfic,!çã.!o
de cargos do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, aprovado pelo Decreto n'? 51.16'2, de 7
de agôsto de 1961, e dá outras Providências.
O Presidente da República, usando

das atribuições que 111e confere o ar-

tigo 87. item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o art. 56
da. Lei nv 3.780, de 12 de julho de
1960,decreta:
Art. 19 Fica retificado na forma
dos Anexos, o sistema de classifica(") Os anexos a 'que se refere o
texto foram publicados mo Diário
Oficial de 17.-3-196~.

DECRETO

N9 53.681
MARÇO DE 1964

DE

12

I:-'

Cria Grupo de Trabalho para elaboração de estudos preliminares
oisanac a implantação da FábT'lc(L
Nucunuü de Inseticidas, no Município de Igaraçu, Estado de Pernambuco, e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e,
Considerando a economia de (Evisas que trará para o nosso Pais a tabrtcaçâo de inseticidas residuais;
Considerando que havendo facilidade na obtenção de lnsetíoidas, melhorarão as condições deiCoinba.se às
Doenças de Massa, que tanto afligem e atacam as populações rurais
brasileiras:

Considerando que, com a Implantaçâo de uma Iábrtca de Inseticidas, 08
custos do Combate às Pragas da Larvoura se tornarão accessíveís 9.03 pequenos camponêses, conatitutn-so-se
isto um fator essencial para maior
produtividade do Setor Agrfcoia:
Considerando que, com a nova Politica Agrária a ser adotada pelo
Governo, a demanda de ínsencídas
aumentará consíderàvelmente, pois
muito maior número de trabalhadores
rurais passará a utilizar tal recurso
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para proteção de suas culturas, decreta:
Art. 19 Fica criado um Grupo de

Trabalho qUe tomará as providências
iniciais para implantação da Fábri-ca Nacional de Inseticidas, oompetinde-lhe:
I - reelíaar as gestões necessárias
à elaboração de projeto técnico
e econômico;
II - indicar fontes de recursos rínanceíros capazes de atender
aos investimentos programardos;

apresentar minuta de Mensagem do Executivo ao Congresso
propondo a criação de uma
Sccíedade de Economia Mista
para gerir a ímplaritaçãc.. operação e manutenção da fábrica.
Art. 29 Constituirão o Grupo de
Trabalho criad-o no artigo precedente:
I - Antônio Mourão vieira Pilho,

III -

li -

III IV V VI ~

que o presidirá;
Mário de Oliveira Perreíra.;
Carlos Vinha;
Cândido da Mata Ribeiro;
Paulo Barragat:
Aluísio Fragoso Costa;

vrr ~ Ruy 'Parente Vianna.
Art. 3~ O Departamento Nacional
de Endemias Rurais cederá, em suas
dependências, local .aproprtado para
instalação e funcionamento do Grupo
de Trabalho e fornecerá Os meios
máteríads e pessoal necessário.
Art. 49 O Departamento Nacional
de Endemias Rurais, a Campanha de
Erradicação da Malária, do Míntstério da Saúde e o Departamento Nacional de Obras e Saneamento do Mínístérío da Viação e Obras Públicas,
estabelecerão através de convênios as
de ceda
contribuições financeiras
órgão para. fazer face às despesas
com estudos preliminares, projeto industrial, projeto econômico e demais
gestões da competência do Grupo .íe
'I'rabalho.
§ 19 Para efeito dêste artigo

o Gru-

po de Trabailho apresentará no prazo
de 10 (dez) dias, aos órgãos acima
citados, o orçamento preliminar que
lhe servirá de base à elaboração do
convênio.
§ 29 As contribuições a que se oJ:'tirígarem cada órgão deverão ser postas
à disposição do Grupo de 'I'raoalho
dentro do prazo de 8 (oito) dias a

partir da data da assinatura do convênio.
Art. 59 Fica, estabelecido ao Grupo
de Trabalho ora criado, o preso de
90 (noventa) dias para apresentar à
Presidência da República, através da
Assessoria T-écnica, os resul tadcs de
seus trabalhos.
Art. 69 :este decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições. em contrário.
Brasílía (DF). em 12 de março. de
1964; 143.9 da Independência e 76.9 da
República,
JoÃo GÓULART
Expedito Machado
Oswaldo [.,ima Pilhó.

DEORETO N' 53.682

Ainda não foi publlcadc no Diário
Oficial.

DECR'EI'O

Ainda não foi

N~

53.683

publicado no Díório

Oficial.

DECRETO N953.684 MARÇO DE

DE 13 DE

1964

Altera dispositivo do decreto 11.9 52.900,
de 21 de novembro de 1963, modificado pelo de 11.9. 53.402, de 9 de janeiro de 1964; e dá outras prOmdên-

ores.
O Presidente da República, usando
das
atribuições que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da constituição" e
nos termos da. Lei n« 4.132. de 10 de
setembro de 1962, combinado com o
Decreto-Lei 2,786, de 21 de maio de

1956, decreta:
Art. Lv Fica retificado o art. ~,.<:'
do Decreto nv 52.900, de 21 de novembro d-e de 1963, cuja' redação fol
alterada pelo Decreto n.s 53.402. de
9 de janeiro, de 1964. a fim de excluir
ela declaração de ínterêsse -soctal pa-

ra fins de desapropriação, o lute nv 13
(treze), registrado no Registro de
Imóveis de Crtsbalândía, Estado de
Goiás, sob o número de ordem 656.
Art. 29. l!:ste Decreto entrará em
Vigor na' data de sua publíoaçâo, re ...
vogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 13 de março de 1964: 14:3.")
da Independência e 769 da Repúl;>l1ca..
JOÃo GOULART

o'swaldo Lima Filho.
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DECRETO N9 53.685 -

DE

13

DE' MARÇO -DE

1964

Declara prioritária ao desenvolv~merito do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxa.t$ e impostot. federais, a importação dos equipamentos
novos, sem similar nooíonoi reqtstnuio, neste aescritoe e consignados ti
emprêsa '·COMERCIAL E iNDUSTRIAL DE SALVADOR S. A. u , de
salvador (Ba).

O Presidente da República. 'usando das atribuições _que lhe confere o
artigo 87, item I da Ccmstftuiçâo Federal e nos têrmos do ar-tigo 18, dil.
Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando Que
o conselho Deliberativo da. Superlntendêncía do Desenvolvimento do
N-ordeste _(SUDENE). através da Rescluçâo número 734, de 5 - de Junho
de 1963. aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo rôsse reconhecida como príorttárta para o uesenvclvímento da região, para efeito de isenção de rmpostos e taxas federais a importação dos
equipamentos novos, neste desc,'f0..". sem símíjar nacional registrado, a
ser efetuada pela emprêsa ('COMERCIAL.E INDQSTRIAL S.A.", de salvador (Ba.) e destanadcs à amphaçâo de sua mdústria sita na capital do
EstadO'
C0-nsiderando o atestado peio Conselho de Politica Aduaneira;
considerando enfim o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Supermtendente da SUDENE encaminhou a proposta do conselho
Delíberatlvo de mesm, órgão, decreta.
Ai-t 1:9 Fica declarada. j.rlortrarta para.» desenvolvimento' do Nordeste.
para efeito de ésençâc de quaisquer taxas e impostos federais; a importação
das equipamento", novos, sem símuar nacíonaj registrado, a seguir descritos e consignados à emprêss "COMERCIAL E INDUS.TRlAL DE SALVADOR S.A." de Salvador, E,st,ado dó. B-a,hla:
Quantidade
Item

Específlcação

a ser
importada

1. Prensa rápida KUHNE de pressão dupla a frio, com matriz
blindada, tipo KDgM 4, (Iabrícação de C. Heinrích - Kuhne
-

Meschinenbau _

Dormager

-e-Alemanhaj . Dados técnicos
específicos da máquina: espes.,
sura de arame até 13 mm comprtmento de pino até 120 mm.
rotações em torno de 140 pymín.
com capacidade para produzir
aproxímedamente 70 peças P/
mm. potência do motor de 20
HP, inçlusrve Ó$ seguintes acessórios: a) 1 jôgo de ferramentas de prensar, com matriz de
metal duro para parafusos de
rósea inteira de 1/2" de. díâmetro, comprimento de fuste de
1"-4"; r» 1 par de rolos alimente.dores de aço ao cromo,
temperadcc e esmerrlhadcs para
espessura de arame d 1/2'" e
:11.8", Iubrlf'caçâo central de
óleo; c) 1 jÔgO' de chaves de bôca: d) 1 :ôgo de instrução de

I

Valor

Total

CIF

US$
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Quantidade

Item

a ser

Especificação

importada

montagem e serviço, equíparnento completo para. tensão de 'ser-

Valor Total
CIF

00$

I

I

viço de 3 x 220 QU 380 volts 60 i

ciclos, porém sem motor elétrico

I

1

24.726

2. Acessórios especiais:
l.'
a) 2 jogos ãe rerramentesvpara prensar, de aço especial, pa- I
ra rôscas inteiras, compostos de:
facas cortantes, matriz para
prensar metal duro, injetor, recalca.ícr prévio, recalcado! final, matriz cortante de pinos de
114" de diâmetro. comprimento
de fuste 3/4"-3", tipo de rôsca
Whitworth, SAE;
b) 2 jogos de pinos de 5/16" de

de diâmetro, comprimento

de

fuste 3/4-4" tipo de· rôsca Whitworth, SAE,
c) 2 jogos de pinos de 3/8" de

diâmetro, comprimento de tuate 3/4"-4" tipo de rôsca Whitworth, 8AE;

d) 2 jogos de pinos de 7/16" de )
diâmetro, comprimento de fuste j
1"-4", tIpo de rôsca Whitworth '
8AE;

e) 1 jôgo de pinos de 1/2" de
diâmetro, comprimento de tuste
1"-4", tipo de rôsce Whitwort

I

SAE;

2 jogos de parafusos M6,
rôsca., métr , grossa e rína comprimento de tuste, 20-75 mm;
g) 2 Josos
de parafusos MS,
róseas métr , grossa e fina, comprimento de ruste 20- JOO mm;
h) 2 jogos de parafusas MIO,
rôscas métr . grossa e fina comprimento de fuste 25/10Q. mm;
i)
2 jogos de parafusos M12,
rôscas métr , grossa e fina, comprimento de fuste 25-100 mm;
j) 4 pares de rolos alimentadores para espessura de arame de
1/4" de diâmetro e 5/16" de
diâmetro, 3/8" e 7/16", M6, e
f)

MS, MIO

e M12.

'Rctal referente aos acessórios
especiais . . '
.
3. Prensa .t<.UHNE para rebarbar
cabeças de parafusos, modêlo

21

7.5~1
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Item

AK3, (fabricação de C. Hein-rích Kuhns Maschinenbau-Dormagen - Aiemanhaj
prodUZ
também pinos até 1/2" de diâmetro e até um comprimento de
120 mm . São os seguintes os
dados cécmcos da máquina:
velocidade dt aproximadamente
70 rpm, capacidade oara produzir to peças. p/míri., motor
com uma potência de 10 HP.
Está íncíuido na máquina um
j,ôgO completo de ferram. para
parafusos sextavados de 1/2"
de diâmetro; 1 [ôgo de chaves
de bôoa para a máquina; 1, instrução te montagem e serviço;
equipamento elétrico completo e
instrumentos de comucarà- para uma tensão de rêde de
3 x 220 'ou JOO v, 60 eaclos pcrém sem mOLOl de aeíonamenco
4. Acessórios especiais:
Jogos de ferramentas de aço
especial, para parafuso.') de cabeças sextavadas, compostos de
bucha de guia, .pilão de me...al
duro para rebarbar, altmentador, sendo: a" 1 jôgO para parafusos de 1/4" de diâmetro;
1 jôgo para parafusos de 5/ 16"
de diâmetro; c) 1 jôgo para
parafusos de 3/S" de diâmetro
d) 1 jôgo para parafusos. de
7/16" de diâmetro; e) 1 jôgo
para parafusos de 1/2" de diâmetro; f) 1 jôgc, para parafusos
M6; g') 1 jôgO para parafusos
MS; h) 1 Jeso para parafusos
M10; i) 1 jôgo para parafusos
M12.

Total referentes aos acess6r:os
especiais
. . . . . . . . . . . . . . ..

Valor Total

Quantidade
a ser
Importada

Especificação

CIF

,
j'

I

I

I

I
I

I

!I

!

I
I

I

I

I
!

i

I,

I

GREFE de laminar ,1
rôscas a frio, modêlo WDSBa,
(fabricação
de: Ludwlg orere \
_ Manufactures of Machines
_ Luedenscheíd - Alemanha),
com alimentação automática de I
peçaslaminadas pare. a fabrica- (
ço de parafusos. Da,dos .técm-I
OOS" específicos da máquina:
altura dos cosstnetcs: 90 mm;

li. Máquina

I

18,5ü6

.!,

I,

I
II

US$

I
1

I
1

II
8

i
i
!
j

I

I

I

2.280
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QuaIitidact~

Especificação

Item

Valor Total

a ser
importada

compxímento-

dos

CIF

US$

conssínetes:

200/220 mm: rendimento de
45 a 5-5 peças p/min.; rósea de

ferro ao aproveitamento de 5ú%
da altura dos cosstnetes M16
(5/8") aoaproveitamento com- I
pleto da altura dos cossinetes I
comprimento máximo da -ôsca
M12 0/2"), para comprimento
de fuste até 100 mm, comprrmento de rôsca até 90 mm.
Completamente pronta ao serviço, inclusive' um par de cossinetes de Iamtnaçâo, de ~1Ç'O ao
cromo, acompanhada de equipamenta elétríoc completo para
uma tensão de rêde de .... '.'
3 x 3SQV ou Z20V, 60 ciclos. porém sem motores elétricos bem
como de contador de GUl-SOS e
filtro magnético de passagem
I
acoplado . . . .
6. Acessón'os eepecsas:Ó
.
Pares de cossínetes de laminação para máquina de laminar róseas a frio, modêlo
.
WD8Ha. O comprimento dos
cossinetes é de 200/220 mm bílaterais,. de aço ao cromo. prensados para os seguintes filetes:
1 (um) par para 1/4" 5/16",
3/8", 7/16" e 112", rosca Whitworth, SAE, e M6, M3. MIO e
M12,
rôscas métr . grossas e
finas
.
TOTAL

"

1

8.185

17

1.953

.

63.170

Art. 2.'> 'fl:ste Decreto entrará em vigor lia data dê sua publicação, revogadas as disposições em contrárrc
Brasília, em 13 dê março ce 1964; 143.'> da Independência e 76;0 da

República.

JoÃo GOUI.ART
Ney Galvã ú

DECRETO 1\." 53.686 -

DE

13

DE

MAR('.-o

DE

19-64

Cancela benefício de isenção de quaisquer taxas e zmpostos teaeross,
relativos o i7:Lporta-çã(· df; .;;qu<pamento consignado à emprêsa «cõco
Alimentar de .Illagoas S.A.", de Maceio CAL)

O Presidente da República, usando das atríhulções que :lhe confere
da Oonstitu'çao Federal e nos têrmos de competente

lo Artigo 87. item I
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parecer da. Secretaria Executiva da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), aprovado pela Resolução n.c '132, de 5 de junho
de 1963, do Conselho Deliberativo do, :t:eferido Orgão:
Considerando o que consta Da Exposição de Motivos em que o supe~
rintendente da SUDENE focalizou o assunto, decreta.:
Art. 1.Q Fica declarada sem ere-to a isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a que se refere o artigo ~. o do Decreto n.v 1. 512, de 12
de novembro de 1982, para Importação do equipamento a seguir descrito,
consignado à emprêse "Oôco Aumentar de Alagõa-, S.A.", de Maceió
(AL) e constante do item 6 O~ relaçàc que ínstruju supra citádo decreto:

Item

Quantidade
a ser
importada

Especifíoacâo

6. Máquina rotuladeira universal,
marca Jagenberg
(AlemanhaOcidental), modêlo III-20-Ro,
com dispositivo enrolador especial para rótulo de 140 X 248 mm
no máximo, que cobrem o corpo
máximo. que cobrem o corpo cilíndrico da garrafa, e equipada,
de: a) um depósito de rótulos;
b) um dispositivo enrolador
completo; C) um suporte para as
objetos ta rotular; d) um segmento enrolador rotativo; e) um
dispositivo apertador ; f) urn
dispositivo enrolador especial:
g) um motor elétrico de 1/2 HP
3 AOO rpm, 220/380 volts, 50 cíelos; h) um jógo de peças S0bresealentes . Pêsc bruto total de

1

950 kg .................••...•..

TOTAL

Valor total
CIF

US$

3.586

3.58B

.

Art: 2,9 aste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflta, 13 de março de 19'64; 143.9 da Independência e 76.9 da Re~
pública.
JOÃo GOULAR'I

Ney Goluão

DECRETO N,? 63.G87 -

DE

13

DE MARÇO DE.

1964

Declara prioritárza ao âesenrolmmentc do Ncrtieste; pma efeito de isenção
de quaisquer taxas· e impostos teáerais, a importaçáo do equipamento
novq. sem similar nccionui reçístrcuio, neste descrito, e consignado a.
emsirésc: "Ccmsiantüa ManujatC'ra de Tecidos do norte (Fábrica Taca~
runa), de Recite, FBtado de Pernambuco.

O Presidente da República. usando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, item I, da Constituição Federal e ncs têrmos do Artigo 18
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da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda consideran-

do que o Conselho Deliberativo da, gupertntendêncís de Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), através da Resolução

n.c

731, de b de. junho de 1960

aprovou parecer da Sect etar!a .asceunve daquele Orgâo propondo fôsse reconhecida come priorrtáriavpara o desenvolvímento da região, para efeito
-de _isenção de impostos e taxas tederaís, a importação <10 equipamento novo,
neste descrito, sem, similar naoiona regístrado. a ser efetuada pela "Companhia Manufatora de 'I'ecíôos

~c

Norte (Fábrica _'I'acaruna) , de Recife

(Pé) e destinado à modernização de sua indústria de fiação e tecelagem;
considerando o atestado pelo Conselho de Polttíca Aducneíra ;
Considerando, enfim o mais, QUe consta da EXpOSIÇão de Motivos, em
qu e, o Superintendente da EUD1!:NE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo elo mesmo órgão, decreta:
Art. 1') Fica declarada prlcrítária para o desenvolvimento do Nordeste, para. erenr de ísençã o ce quaisquer. taxas e impostos federais, a
Importaçâc da eqtnpamentc novo sem similar nacional registrado, a seguir descrito e consignado à, "(;<.,mpanhia Manufatorà de Tecidos do
Norte (Pábríba 'I'acarunaj . de REcife, (Pe):
--~.~------~--;-------~,------X~em

Quantidade
a ser
importada

Isspeciflcaçâo

fiação, fabricado por
H. Deusbergbosson rvervíers Bélgica), equipado com 120 fusos
de tipo reforçado, 80 mm de cscartamentc, exclusíve motor e
chaves elétricas, com pêso líquido aproximadamente de 4.5<JO kg

Valor total
CIF

USS

Chapon de

I

I

12.284

i
Art. 25' 1tste Decrete' entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as d.sposfções em contrario.
Brasília, 13 de marcc de 1964; 143'? da Independência e 'Z6'? da República.
JOÃ-) GoULART

Ney Galvão
DEORETO N.'? 52./JSS -

DE

13

DE MARÇO DE.

1964

Declara míoritória ao tlesennoioimentc do Nordeste, para efeito de isenção
de quaisquer taxas e ill2l.lGsto,-; federais, a importação _dos equipamentos
novos, sem similar nacional reçístrtuio, neste descritos, e constonaõos
ct Companhia Bletra-Iâetaiúrçica do Brasil (NORLAR) , de Recite, Estado de Pernambuco,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
Adigo 87 item 1- da Consbltuíçâo Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei n.c 3.69"2, de 15 de dezembro de 195-9, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Supenr tendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENEJ. através da Resolução número '7'54, de 3 de julho de 1963,
aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo rõese
reconhecida como prioritária para o desenvolvimento da regíêo, para efeito
de isenção de imposto'> e taxas receraís, a importação dos equipamentos
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novos, neste descritos, se.fi sínrilar nacional regíste ado, a

sel~

-efetuada pelá

Companh:a Eletro-Metalúrgtca do Brasil (NORI"AR). de Recife (PA) e 0.;;.3:'
tínados à .ímpiantação de UlY. conjunto Indústrial para produção de retrl-.
geradores domésticos;

considerando o atestado pejo Conselho de Política. Aduaneira;
consíderando, enfim, o mais que consta da Exp:)Sição de Motivos em
que o guperintendentr, da SfíDENE encarntnnou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1.9 Fica declarada priorrt.árla para o desenvolvimento do Nordeste

para efeito de ísençâo de quaisquer taxas e impostos _federais, com a res~
salva neste expressa e perttnenta aos motores elétricos e moto bombas Que
acompannarem a maquínaría a importação de equipamentos novos, sem
similar nacional registrado, tnn a-descrttos e consrgriados à Ocmpanhla
E;le'tro-?/[etalúl'gicil 0.0 Brasil (N0RLAR), de Recife \,Pe):

Item

Qv~ntidaÇle

a ser
importada

Especificação

li

'.1 "dor L'118.l
CIF
uss

---~---_.,..

I
1. Máquina autônoma (para moldagem

sob

pressão) ,

modêlo

Oastmatíc Zl150, com todos os
acessórios, fabrtcacâo de A,
Trrulzi S.A.S. (It§..Iia)
.

20.478

2. Máquina autônoma, automática,

para injeção aos materiais ter-

moplástícos com preplastdítcacador em linha, modêlo Preplasmatic 1/450 G, com todos os
acessórios, fabri-cação de A
Trrulzí S.A.S (Itália)
.
3. Prensa-múltipla-furadeira, tipo
FL58-FR marca Olma, capa-

5C.O"1'1

cidade de produção 40 chapas/

hora, dímensâc da prensa 1· f i
X 2m, fabricação de Olma 008truzioni Meecaníche (Itália I
Pêso líquido: 4.905 kg
.
4. Dobradeira, tipo FL5.8-FR, mar..

I

1

13.167

1

12.128

1

23.,100

ea Olma, capacidade devproduçâo 40 chapaa/horacdímensâo da
dobradelra l,2{)m x

5,50m, fa-

bricação de Olma Costruaíoní
Meccantche (Itália); pês o lí·quido: '7.507 kg

, ..

5. Máquina Vacuum 'I'herrnof'ormlng, completa, tipo -S~ 158,.H,
para moldagem de gabinetes e
contra-portas de retí'igeradores,
em matéria plástica com a S0~'
gumte dimensão: 1,5 m x 0,8 m,
capacidade dê produção 12 chapas hora, fabricação de Vacuum
'I'hermoforming; Pêso Ifquído:
8.50{]

[;;:g

•••• , •••• ; ••••••••••••

6. Lammador para fabrícação de
lâminas de plásticos, contínuo,
inclusive matrizes. ferramentas e
motor elétrico com as seguin-
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Quantidade
a ser

Item

importada

tes díscrnninaçôes: a)

Valor total
CIF

CR$

1 (um)

extrusor S 120 A-25~ D, completo
cem acessõríos: peso líquido:
4.510 kg .

t»

1

(uma)

cabine de

transformador com elementos de
contrôle e retificação; pêso líquido: 870 kg ; C) 1 (um) para-

fuso para processamento do pcEstireno; pêso líquido: 210 kg;

d) 1

(um)

alimentador com agi-

tador; pêso Hquídc: .55 kg; e) 1

(uma) braçadeira de matriz ~,.100
mm: pêso liquido: 650kg; f)
1 (uma) cabine de cont.rõte com

instalação para 18 controladores;

nêso Iícuído: 290 kg; g) 18 con-

troladores de temperatura; pêso liquido: W kg; h) 1 (uma)
máquina de polir GM 120 com

acessórios completos;
quído: 1. 825 kg;

i)

pêso 11-

1 (uma) ca- I

bíne de contrôle para a máquí., I
na de polir; pêso líquido: 80 kg; .'
j) 2 (dcésj aparelhos: aqueced~r!
e resfriador HKA; pêso líquido: ,

880 kg; k) 1 (uma) máquina de
arraste BM-120, completa com
todos os .acessóríos: pêso líquido: 875 kg; 1) 1 (uma) cortadora circular KRS-120; pêso líquido: 790 kg ; m)l (uma) cortadora RAS 20{l03/KM; pêso

.n-

quído: 2.440 kg; n) 1 (um) motor

cc Garbe-Lahmeyer, tipo G.51(},
62,5 kw, 1.450 rpm. 380 v, 60

ciclos, assíncrono: pêso líquido:
6~0

kg.

.

1

i

1
.~

I

'1. Seção de montagem do sistema, i
de refrigeração constituído dos \
quadros abaixo descritos:
I) Quadro duplo para formação
do U vácuo elavagem com freon
de . grupos frigoríficos, tipo ...
QDF 2/6 P, cada. um composto
de armação em tubos e perfila- I
dos. Grupo para vácuo e lava- ,r
gem, constituído de: a) 1 (uma) !
bomba de . vácuo, rotativa, funcionando com óleo simples NS,
tipo BH 30, velocidads de aspiração 31,5 ma/h, vácuo limite da
bôca da bomba, 0,005 mm Hg,
com válvula de gás e motor
elétrico de 1,5CV, 4 pólos; b)
1 (um) reservatório-pulmão para vácuo, com acoplamento pa-

I

70.037
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Item

Quantidade
a ser
ímpcrtada

Especificação

ra bomba descrita acima e válvula .de segura-nça; c) 1 (uma)
tubulação para conexão do vácuo, com acoplamento para o
reservatório acima e o grupo de
utilização; dJ 2 (d.uaS l VálvU.las I·
especiais, herméticas a-o vácuo e
à pressão, tipo ES 10/16: e) 1
(uma)
ampôla metálica, trpo I
APN,' vacuômetro de Pirani, com \
respectivo flange; f) 1 (umr wacuômetro elétrico, tipo Pirani, l
modêlo VPN

completo, g)

1 i

(um) vacuoscópio de Gaede. es- ,I
pecial, ti:r>o MG/F, com a respectiva carga de Hg para cor,trôle de vácuo; h) 1 (uma) eletroválvura tipo ES/16, para exclusão dos medidores de vácuo
durante a fase de lavagem: f)
1 (um) manovacuômetrn 'JOíl1
quadro para contc-ôle da pressão,
diâmetro do quadrante 13D rum
escala graduada de 76 a O Hg
de vácuo' e de O a 5 atm. de
pressão; j) i (uma) eletrovalvula tipo ES 10/16. para admissão de rreon: k) I {Um) recipiente metálico para conter cêrce de 30 g de frecn, destinado
a tavaaem D_ 1 (uma) eletroválvula, tipo, ES 10/16 para saida do freou do recipiente: rru
2 (dois) blocos distribuidores de
vácuo e rreon. completos; m 1
(uma) série de botões de comando; o) '1 (um) relê de tempo com campainha de alarme;
P) 1 (uma) tomada de tensão
com respectivo, fusíveis para
acionamento do grupo frigorífico: qi 1 (um) 'interruptor de
comando para o motor elétrico
da bomba de vácuo;
li) Quadro ne 2 para execução
final e do sagem 10 freou pelo \
sistema frigorífico, tipo QDF ...
3/30 P, constituído de: laJ es., I
trutura em perfilados do patneí '
frontal de C'loIDanQC de eontrôle: 1
b) grupO de bümba rotativa pata vácuo a óleo, Duplex, tipo

I

-EH 30/2;

C) reservatórlo-pul-

mã-o para vácuo. acoplado à
bomba' acima descrita; d) coletor para distribuição do vácuo;
e) ampola metálica tipo APN;

Valor Total
CIF

US$
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Item

Quantidade
a ser
Importada

Especifica.ção

I
\ Valor
·1 Cil'

Total
00$

I
vacuômetro elétrico tipo Pi.;,
rani, modêlo VPN: g) vácuos-

f)

cópío de GAEDE,
h) eletroválvula
ES/16; ,i) 3 (três)
tipo ES 1('/16; j)

tipo MO-F;
especial, tIPO
eletroválvulas

dosador para
freou; In manovacuômetro para
contrôle de pressâo:
1) bloco
distribuidor do vácuo e do freou
mj botões manuais de comando n) mterruptor'

para o co-

mando do motor elétrico. Fa-

brícação deING. Brízío Hasi &
C. - Itália. Pêsolíquido dos
dois quadros: 718 kg
.

to

1

decapagem..fosfatízaçâo:

(um)

I
I

b)

iI
j,

contrôls eletrônico pe-

raestufa de secagem; c) 1 (Uni)

ventilador centrífugo, COm re.spectrvo contrôle, l'Jara a estufa
de secagem; d) contrôle eletrônico para condicionamento
de ar ria cabine de pintura. Fabríoaçâo de Eíettrotermica Adamelí (ItáJia). Pêso líquido:
.
13.500 kg

TOTAL

.

9.790

2

8. Conjunto automático para decapagem, fosfatízação ,e, pintura,
constituído de: a) 8 (oito) contrôles eletrônicos de temperatura
para os agentes usados em ca-da
um dos oito estágios do conjun-

1

26.613

226.256

Parágrafo único. Para efeito da isenção de que trata o presente De;
ereto e com respeito aos motores elétricos e motobombas que acompanharem a maquinaria fica sua slmllaridade para ser examinada pela Alfândega de destino quando do desembaraço aduaneira, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Otrcula.r TI." 16, de 28 de agôsto de 1&58 do Sr. Ministro da Fazenda.
Art. 2.Q .~stE Decreto .entrarà em vigor na data de sua publicação, 1'e·
vogadaa as disposições em contrário.
'
Brasfha. 13 de março de 7.964;. 1439 da Independência e 769 da República.
JoÃo GOULART

Ney Gaitão
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DECRETO N9 53.689

DE 13 DE

MARÇO DE 1954
Prorroga vigência do Decreto número
51.143, de 4 de agôsto de 1961.

o

j-resldente da República, usando

das atribuições que lhe confer-e o ar-

tigo 87, item 1, da Constituição Federal e nos têrmos do § 29 do art. 22
da Lei nv 3,995, de 14 .de dezembro
de 1961. e. tendo em vista a Resolução nc 788, de 4 de setembro de 1963,
do Conselho Deliberativo da gupertntendêncíe do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), decreta:
Art, 19 Fioa prorrogada por. dois
anos a vigência do Decreto nv 51.143,
de 4 de agôsto de 1961, que reconheceu prioritária ao desenvolvimento do

Ncr~este, para efeito de isenção de'
quaisquer taxas e impostos federais,
a importação de equipamentos novos
sem simila-r nacional registrado des~
critos no' supra citado decreto, 'a ser
efetuada pela emprêsa Campos Moreu'a S. A. Indústria de Auto Peças
(CAMQSA), de Recife, Estado de Pernambuco, e destinados à anmltacão
de uma fábrica de porcas, pinos e jiarerusos, de propriedade da titular e
sita no Recife (PE) ,
Arb. 2? _~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, .revcaadas 2S disposições em contrárío,
'-' Brasília. 13 d'e março de 1964; 143°
da. Independência e 7.6 9 da República,

JOÃo GOULART

Ney Galvão

DECRETO NÇ> 53,690 -- DE' 13 DE MARÇO DE 1964
Declara prioritária para o âesenocioimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxaE\ e impostos federais, a imoortaçõo de équipamentOs zzcsos sem stmnor nacumat reçistraâo e consignados à emprésa "Exportadora lVIac}wdo Araújo tnaa», de FOrtaleza (Ce.)

o Presidente da República usando das atribu'ções que lhe confere o
Artigo 87 item I da Constituiçâo Federal e rios têrmos .do Artigo 18, da
Lei no 3,682, de 15 de dezembro de~·959, e .ainda, considerando que o
Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento .do Nordeste (SUDENE): através da Resolução nv 755, de 3 de julho de 1963,
aprovou perecer da. Secretaríu Executiva daquele órg-ão, propondo rósse
reconhecida como prícrítárla para ü desenvolvimento da região; para efeito
de isenção de impostos ,8 'taxas federais, a importação dos equipamentos
novos, neste descritos e' sem similar nacicnal registrado, a ser efetuada
pela "Exportadora Machado Araújo Ltrta.", de Fortaleza, Estado do Ceará
e destinados à ampliação E mcdermzeção de sua indústria de extração e
banef.ciamento de cêra' de carnaúba;
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira:
oonsícerando. enfim, (J mais que. consta da Exposição de Motivos em
que o Supertntendente da SUDEN:B encaminhou a proposta do Conselho
Delíberabívc do mesmo órgàe decreta:
o
Aru. 1Q Pica declarada pnonrárta para o desenvolvimento do NOrdeste, para efeito de isenção de quaisquer taxas e Impostes federais, a
importação dos equipamentos novos, sem similar nacional registrado, a
seguir descrrtcs. e consignados à "Exportadora Machado Araújo Ltda.'
de Fortaleza (Cc.):

[tem

Especificação

1. Filtro prensa de alumínio, de
24" quadradas, com três olhos,
descarga fechada, com 1(3 câmaras, placas Jorradoras e mol-

Quantidade
a ser
impcrtada

Valor Total
CIF

US$
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Quantidade
Item

Total

Especificação

US$

duras padrões com 1,5" de es-

pessuras e superfície de drenagem em forma de pirâmide. As

duas placas da extremidade e
as sete intermediárias são rundidas em alumínio, ôcas, para
aquecimento a vapcr numa pressão máxima de 15' psi e oito
placas não encamísadas. canais
de vapor formados lateralmente
nas placas e molduras e revestidos com arruelas de borracha,
Fornecido completo, COm manô-

metro de diagrama de pressão
e bloco apertador com dispositi-

vos de abertura rápida, aparelho de fechamento a ar comprimido

(hydrc-kloser) , marca

"Shr-lver 33 tons", completo com
todos Os acessórios; jôgo completo de folhas de alumínio per-

furadas pata pousar sóbre os
suportes do papel-filtro. Area
de filtração: de ~.I2 pés quadrados e com capacidade de supor- I
tal' 7 pés cúbicos. Fabricação do
T. Shriver & Co. rno., Harrison, N. J., USA
.
2. 2.000 libras de papel-filtro, contendo aproximadamente 10.400

3.586

rôlhas de 25" x 26" n- 634 es-

pecialmente para cêra de 'ca::r_
riaúba.Lfuradas para encaixar
nas placas do filtro prensa acima. F'ebrlcaçâo de T. Shrrver &
Co. Inc., Harr.son, N. J., USA.

Total

.

1.221

4.807

Art. 2~ 1i:-ste Decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâc,
revogadas as disposições em contrárío ,
Brastlía, em' 13 de março de 1964; 143Q da Independência e 769 da
República.
JOÃO GouLARr

Ney Galvâo

ATOS DO PODER

DECRETO N9 53.691 MARÇO DE 19'64

DE

13

DE

Prorroga vigência do Decreto número
193, de 20 de' novembro de 1961.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constdtuiçâc Federal e nos têrmos do § 2 9, do art; 22,
da Lei n? 3,995, de 14 de dezembro
de 1961, e tendo em vista a Resolução no 787, de 4 de setembro de 1963,
do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do jcordeste (SUDENE), decreta:
Art, . 19 Fica prorrogada por mais
um (1) ano a vigência do' Decreto
119 19'3, de. 20 de novembro de 1961,
que reconheceu prioritária ao desen-

DECRETO N9 53.692 -

283

ExECUTIVO

volvtmento do Nordeste, para efeito
de Isenção de quaisquer taxas e ímpestes federais. a importação de equípamentos novos, Sem strmjar nacional
registrado, descritos no supracitado
deorei.o a ser efetuada pela emprêsa
Garanhuns Industrial S. A. - GISA,
de Garanhuns, Estado de PernambuC'Ü, e destinados à instalação de uma
fábrica de leite em pó,manteiga e
oaseina, a localizar-se em Garanhuns
(PE) .

Art. 20 ltste decreto entrará em
vigor' na data de SUa puoücação, revogadas 'as disposições em contrário.
Brasília, 13 de março de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
.rogo GOULART
NeJJ Gtüoio
DE

13

DE MARÇO DE

1964

Declara prioritária para o desenvOlvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxa,;, e impostos federais, a ·importação de equipamentos »occs. sem similar nacional registrado e consignados a
"Companhia Brasileira de Estruturas Metálicas CIBRESME" de
Recite, Pe.

O Presidente da República. mando das atribuições que lhe confere o
Artigo. 87, item I da Constdtulçâc Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nc 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando. que o
COnselho Delíberatívu da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) através da Resolução nv 795, de 9 de outubro de 1963,
aprovou parecer da gecretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse
reconhecida como prrorrtáría para o decenvclvímento da região, para efeito
de isenção de Impostos e taxas federais, a importação dcs equ pamentos
novos, neste o.('scriws e sem similar nacional registrado, a 'ser efetuada
pela "Companhia Brasâleira de Estruturas Metál.cas - CIBRESME", de
Recife, Estado de Pernambuco e cestãnados à implantaçâc de um conjunto
industrial para produção de tanques e estruturas metálicas;
considerando o atestado peJ.u Conselho de Política Aduaneira;
considerando enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o -Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão; decreta:
Art. 10 Fica declarada pr'íorítaria para o desenvolvimento do Nor ...
deste, para efeito de isenção de quaisquer taxas e Impostos federais, excluídos do benefício de isenção os motores elétricos. que acompanham á
maquinaria, por existir produção no país, a Importação dos equipamentos
novos, sem similar nacional registrado, a seguir descrttcs e consignados à
"Companhia Brasileira de Estruturas Metálicas - CIBRESME", de Recife, Estado de Pernambuco;

Item

Especificação

1. Calandra de 3 rotos, mcdêlc
PPP-410, fabricação de The
Bronk Engineering Co. Ltd.

Quantidade
a ser
importada

Valor Total
CIF

US$
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Quantidade

Item

a ser

E'Specifiüação

importada
COm

capacidade

para

II

V9.1or

I crF

".l:'otal
USS

curvar- I

bordos e enrolar chapas de aço
respectivamente nas dimensões
3.000 x 12,5 mm e 3.000x20 mm,
retos com diâmetro de 370 mm
e comprimento de 3.050 mm, ve-

locidade de enrolamento 6,6
rn/mín., inclusive: a) equipamento elétrico do qual fazem
parte 3 (três) motores elétricos
"Croiapton-Parkmson' de ....•
1. 200 rpm. 33{} V, 60 ciclos, sen-

do 1 (um) de 25 HP para acio-

namento da calandra eâ (dois)
de 8 HP para ajustagem dos rO-

los; b) dispositivo para enrolar
peças de forma cônicas; C) dispositivo para curvar perfis e
ferros chatos. Pêso líquido: o '
15.500 kg

.

1

07.330

2. Tesoura Universal Puncionatrlz
combinada para chapas e perfis
devidamente equipada, marca
Ped'nghaus

mo d ê 1 o

210-20,

equipada com motor elétrico trtfás.cn de 10 HP, 220/380 V, 60

ciclos com as seguintes características: a) na parte puncíonatriz: capacidade de puncíonamente 94 ton., curso do punção
1 1/4", profundidade da cava
20", cápactdade de furar 1 3/16~',
em chapa de 7/8" ou 1:' em
chapa de 1", número de golpes
por minuto 40; b) na tesoura:
corta chapas de 3/4" e- ferro
chato de 6" x 7/8", comprimento das lâminas 12"; c) no corta
perftsi- corta cantoneira de 6"
x 6" x 112" a 909 e de 4" x 4"

x 1/2" a 459, com facas standard, corn Tacás especiais, corta
vigas I até 8" x 4"
~8,4 íba e

x

U ate 8" x 2 1/4" x 11,5 jbs: d)
no corta barras: corta ferro redondo até 2 3/16" e fôrro quadrado até 2"; e) na entálhadeira: corta chapas até 5/8" cem
largura de corte 2" e profundidade de corte de 3 5/16", número de golpes por minuto 37.

Fabricada por Paul Ferd Ped;.,
dínghaus - Alemanha OcldentaL - Pêso líquido: 3.750 kg.

1

7.450
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Quantidade

Item

Especificação

a ser
importâda

3. Máquina. para rcsquear tipo
standard, de 1 1/2", equipada
com cabeçote Lance de 1 1/2"
porta cossínetes para .rosces
Whitworth à direita c a esquerda em parafusos desde 1/4" até
1 1/2", completa, com bomba
para líquido refrigerante, chaves, dispositivos automaticcs para abrir e fechar cabeçote, mordentes para parafusos, guarda
de óleo, motor elétrico de 3 HP,
220 V, 50/60 ciclos, 1.000 rpm,
mancais de rolamento, chave
magnética com relês de sõbre
carga, botão de partida, parada
e reversão. Equipada com 20
jogos de cossínetes de aço rápido de 114" a 1 1/2". Fabricada
por Landls Maghine Co., de
wevnesbnro, Penna, U .S.A. Pêso jiqu'do: 1.305 kg . .
.
4. 'I'esoura guilhotina Niagara da
Machine Affiliates Inc. U.S.A.,
modêlo n« 20-10.~-I2, com as seguintes características: capacidade de corte em .aço doce
1/2", comprimento normal de
corte 10 pés, profundidade da
cava 18", inclinação da lâmina
superior 11/32)' por pé, equipada com comando motorizado da
guia posteríor, 2 braços frontais, 2 escalas laterais, guia
frontal de 50", guia posterior de
36", lubrificação centralizada,
deslízadores de esfera na mesa,
calibre ótico, guia pára corte-de
tiras, 1 (um) motor elétrico de

,I

Total
US$

CIF

I
I

I
I
I

1

II
I

1

I
I

I

20 HP e I (um) de 3 HP, 1.800
rpm, 220/440 V, trifásico, inclusive acessóríce extra para iluminação e lubrificação. Pêso lí-

quido: 16.350 kg
.
5. Prensa viradeíra para chapas,
marca Cincinnati, modêlo- 19-12,
construída Inteírámente de chàpas de aço saldadas, pressão
de 500 ton. no fim do curso e
335 tono no meio do curso, espaço livre entre montantes ....
12'6", superfície total pOrta matriz de 20 pésâ, equipada com
indicador de tonelagem, mecanismo de duas velocidades, cur-

,

I Valor
1

1

I
I

I

3ll.639
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Quantidade

Item

Especificação

a ser
importada

~~-~--~-----'---'-=

I

I V"lor

ICIF

US$

50 de 6", extensões de 24" em

ambos Os extremos da mesa, eScalas universais com ajustamentos mícrométrtcos, cantoneiras
de '7 3/4"· para, aumentar a largura da mesa, matriz macho
tipo peSCOÇD de ganso, viga K

para suporte de punções, jôgo
completo de 10 matrizes, 1 motor de ajuste com contrôles, 1
(um) motor operacional de 2.5
HP, 220/380 V, trifásico 60 cielos. Fabrica.da por The Cíncinnatí Shaper Co. O .S.A.
Pêso
líquido: 37.137 kg
,
.

1

6. TesOU1'a rotativa e flangeadora
nv 6-5/8, marca Blue Valley para flangear discos chatos de 2'
a 20' de diâmetro e discos côncavos de 3' a 13', equipada com
rolos para discos chatos de ~ /4"

Fabricada .por Linde, Essington
_ Penna U. S. A. Pêso líquido:
11 kg
.
9. Máquina radial de furar e r08quear internamente, po r t á til,

marca Asquíth, cem as seguintes características: raio máximo
do fuso de perfuração 1.295 rnm,
fuso com 72 velocidades, avançca do fuso 160-200-260 cortes
por polegada, diâmetro da coluna 254 mm, adequada para furar até 2 114" de diâmetro em
aço doce e ferre fundido, para

56.147

li

I

e 3/4" de raio e 1'C105 para discos côncavos de 2", 3 1/2" ••.•
5 '3/4 de .J.'"",io, _:'1000r elétrico de
1C HP, 1.000 rpm, 3&0 V, 50 ci-

clos, trifásico com contrôíes.
Fabrioado par Blue Valley Machine Inc. & MFG~ Co. U.S.A.
Pêso Iíquídoi. 4.313 kg ,
7. Máquina para solda Unicnmett.
modêlo DS-37. para uso com
eletrodos de 3/32" a 5/32", corrente máxima de 900 A, para
Cf!. ou CC. Fabricada' por Linde
C o m p a n v, Essingfon, Penna,
U .S.A. Pêso líquido: 265 kg...
8. Conjunto para solda semi-auto~
mática (Flexible - Attachment) y
comprimento de 17', para ser
utilizado com a máquina DS-37.

I

I

/1

i

1

I
I

11. 830

\

I
I

2

i

3.

7~·2

I
I

I
1

I
I

I

223
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Quantidade
Item

Especificação

a ser
importada

[

[ Valor

Total:

1=

US$

rosquear internamente até ... ~
1 1/2" Whitworth em aço doce
e ferro fundido, equipada com
motor de 5 HP, 400/440 V, tritástco, 50 ciclos. Fabricada por

Wtlltam Asquith L'míted _ Inglaterra. Pêso líquido: 3.360 kg,

10. Puncionadeira f a b r i c a d a por
Paul Ferd. Peddlnghaus - Alemanha, modêlo 225, tamanho 20,
capacidade de punção 85 ton.,
equipamento standard, prorundídade da cava 30", motor de
5 1/2 HP 220 V, 60 ciclos, trításíco, capacidade de furar até
1 3/16" em chapa de 7/8" 'ou
1" em chapa de 1", curso do
punção 3~, mm, 40 golpes por
minuto. Pêso Iíquidc: 2.700 kg.
Total-

1

5.855

1

4.475

.

161. 537

Art. 2'1 Este Decreto entrará. em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 13 da março de 1964; 143'1 dar Independência e 76(1 da
República.
JOAG GOULART

Ne,1j GaliJão

DECRETO N'" 53.693 -

DE

13

DE MARÇO DE

1964

Declara prio'ritária par,l o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção ae ouoísouer taxa~ e impostos teâerais, a importação de equinamemoe novos, serT~ similm nacional registrado e consignado à
"Nordeste Ituiustruü S/A _ NORDI8A", de Natal, Estado do Rio
Grande (lo NOrte.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere. o
Artigo 37, item I da. ·Constitu;ção Federal e nos têrmos do Artigo 18, da
Lei nv :1.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o
COnselho Deliberativo da Super-intendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), através da. Resolução nv 796, de 9 de outubro de 1963,
aprovou parecer da Secretarra Executiva daquele órgão, propondo Iôsse
reconhecida COmo prtcrttáría para o desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de Impostos e taxas federais, e. importação dos equipamentos
novos, neste descritos e sem similar nacíonàt registrado, a ser efetuada
pela "Nordeste Industrial 8/1)- NORDISA~', de Natal (RN) e destinados
a instalação de uma fábrice de tecidos, a localizar-se na cidade de Natal (RNl:

ATOS
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considerando c atestado pelo conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDENE encaminhou a. proposta do COI1Selh(.~
n€überativo do mesmo órgão; decreta:
Aré. lÇ)Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de isenção de quaisquer taxas. e impostos federais, excluidos do benefício de isenção 03 DJ.C-Wr€s elétricos das máquinas descritas.
nos itens 2 a 6, 3 a 10 e 14 da relação infra, e com a ressalva neste expressa e pertinente aos demais motores elétricos que acompanham a maquinaria restante, a ímportaçâo do", equipamentos novos, sem _similar nacíonal registrado, a seguir especificados e consignados à emprêsa "Nordeste
Industrial S/A - NORDISA" de Natal, Estado do Rio Grande do Norte:

Item

Quantidade
a .ser
importada

Especificação

1. Allmentador automático, fabricação de Saco Lowelj Shops,
U.S.A., modêlo F 7,. com motor
de 1,5 HP devidamente acoplado
','
'
','
2. Abridor '- místurador, fabricação
de Saco Lcwell Shops, U.S.A.,
modêlo 15, eom síssema de sucção pneumática, sem motor
3. Condensador, fabricação de Saco
Lowell Shops, U. s. P~., modêlo
11, base de 34", sem motor
4. Abridor horizontal, fabricação
de saco Lowell Shops, U. S. A.,
modêlo 12 S, sem motor
5. Abridor inclinado (superior cleaner) , fabricação de The Centríf
Air. Machine CO. Inc. U.S.A.
sem motor
.
6. Batedor nc 6, fabricação de saco

Lowelj

Shope,

U .S_A.,

nQ

CIF

US$

I
I
I

II

u, 082

I
I

4

3

1

1

II
I
I
I

II
II
I

6.096
6.242
6.854

3.880

!

Lowell Shops, U. S. A., modêlo

F-2, com caixa de reserva e .co.
nexõcs, sem motor
7. Filtro de ar, fabricação de saco

Valor Total

2

I
I

34.327

6,

com motor de 1/3 HP devidamente acoplado
.
~ Filtro de ar, fabricação de Saco
Lowelí Shops, U .S.A., nv 7, de
4 sacos, sem motor
.
9. Filtro, de ar fabricação de Saco
Lowell Shops, U. S. A., no 5, para complementação dos batedores, Sem motor
.
10. Carda de flats, fabricação de
Saco Lowell Shops, U.S.A., modêlo nv 1 SIDE, de 40" de largura, guarnição rígida, latas de
20" x 42", mancais de rolamentos, sem motor .,.•.........•.••

3

8.032

1

578

4

4.284

32

201.391
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-_.--Quantidade

Item

Especificação
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ExECUTIVO

a ser
__________iI~p_O_T~~_da_

I
I
I Valor

Total

[

I CIF
I..

DS$

_

11. Passador 'versamatíe, fabricação
de Saco Lowell Shops, U. S. A .•
modêlr, DE-S6. para operação de

pré-penteagem, de 2 entregas, 8
fitas, velocidade até 800 pés por
minuto, latas de 20" x 42", motores elétricos de 5 HP e 2 1/4

HP devidamente acoplados ....
12. Passador versamat.ío, raorteação

4

25.704

4

33.415

2

13.261

9

141.549

5

144 937

de Saco Lowell Shops, U.S.A.,
modêlo DD-7C. para operação de

pcst-penteagem, de 4 entregas,
6- fitas, velocidade até 500 pés

PCr minuto, latas de 16" x 42"
motores elétricos de l;i HP e
2 1/4 HP devidamente _acoplado
13. -Iuntadeíra de fita, fabricação de
Saco Lowelj Shops, U.S.A., pa-

ra mantas de io 1/2" de largura, 20 fitas, com motor elétrico
de :3 HP devidamente acoplado.
14. Penteadeira de fibras, fabricação de Saco Lowell ghops.
U.S.A., modêlo 140, de alta veloCIdade, latas de 16" x 42", com
200 rolos de Mioorta, sem motor
15. Maçaroqueír'a, fabricação de saco Lowell Shops, U. S. A., modêlo FB~lB, de 96 fusos, bobinas
de 14" x 7", motor elétrico de
20 HP devidamente acoplado ..
16. Ftlatórlo de anéis, fabricação de
Baco Lowell Shops, U. S. A., modêlo SC-15E, de 416 fusos, anel
de 13/4", alça de 9", sistema
magnétícr, de pressão dos roli-

nhas, com 2.000 mil viajantes
elípticos de números diversos e
motor elétrico de 20 HP devidamente acoplado
.
17. COnjunto limpador viajante para rnatórtos, falbr~cação de Parks
Cramer Oompany, TI.S.A., tipo
CTG-3, com motor elétrico, de 1
3 HP devidamente acoplado ... '
18. Bobínadeira automática, fabricação de Barber Colman Co.,
U.S.A., tipo C de 306 fusos para bobinas paralelas de 1.000 s,
velocidade de enrolamento de
900 yd/mm., c! 2 motores elétrtcos de 71/2HP, e 1 de 2 HP de I
5 HP, devidamente acoplados . 1

48

4

37.694

2

158 532
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Quantidade
Item

a ser

Especifica~ão

importada
~---

.. ~~----_._----~-_._-

19. Bobinadeíra automática auxiliar,
fabricação de Barber Colman
co., U.S.A., tipo C, de 6 fusos,

I

I Valor
I

i

Total

CIF

US$

!
I

dotada de atador automatícc de l
fios, COm 1 motor elétrico de
1/2 liP e 1 de 113 HP, ambos
devidamente acoplados
20. Urdideira contínua, fabricação
de Barber Oolman Co., U .S.A.
modêlo DW, pente de 54 1/2";
com gaiola tipo VC Para 540
fios, de controle automático, com
6 ventdlàdcres, motor elétrico de

1

2.060

1

19.120

2

16.000

14

60.157

1

38.000

242

942.270

15 HP, 1 de 1 HP, 2 de 1/2 HP,
1 de 1/6 HP e 6 de 1/20 HP

para os ventiladores, todos devidamente acoplados ..... . .....
21. Máquina. para atar urflume,. fabricação de Barber Colman Co.,
U.S.A., mcdêlo MC..;,86, portátil,
c/2 cavaletes, conjunto de peças
SObressalentes- e meter elétrico
de 1/20 HP devidamente aco- .
plado

.

22. Espuladeira automátdca radial,
fabricação de Abbot Machine
GO.,.U.S.A. de 12 fusos n/motor
elétrico de 1 HP devidamente
acoplado
.
23. Engomadeira de fios, marca Paceseter, fabricação de West
Pomt Foundry. & .Machíne CO.,
U.S.A., de 5 cilindros, controle
automático de tensão dos fios,
contrôle automático de temperatura e nível da goma, gaiola
para 12 reles, c/aparelho cozinhador de goma para 150 galões
e tanque de armazenamento
para 250 galões, bomba de 1 HP,
sistema elétrico de velocidade
variável com motor de lO HP
devidamente acoplado . . . .....
24. Tear- automático, fabricação de
Draper Corporatíon, U. S. A.,
modêlo XP-2, liso, troca-lançadeiras, largura util de 82", transmissão por meio de embreagem,
com 1 jôgO de acessórios. 60 rolos de urdume extra e motor
elétrico de 2 HP devidamente
acoplado.
.
.

I

2S1
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Quantidade
Item

Especificação

a ser
importada

I

I Valor
I
I

'Total

US$

CIF

I
I
---~-~--~-----_ ..• _-~-25, 'I'andeuse (tosquiadeira) para
tecidos, fabricação de curt:s &
Marble Machine co., U .'S.A.,
largura util de 90", velocidade .
até !5D yd/mín. 2 jogos de na- I
valhas, com 2 ventiladores e
motores elétricos devidamente
acopladcs . . .
I
26. Conjunto de 'iparelhos' de Taboratórío, fabrfcaçâo de gplnlabspec.ai Instruments Laooratory
Inc.., a.S.A. composto de: a)
Pilnograf transistorizado', mo,
dêlo R.3D; b) Port-ar para algodão, para avalíaçâo do .índice
"mícronaíre".

modêlo

175;

c:

Stelometer, para medição da resistência e alongamento das fibras, modêlo 154; d) Balança
de torção, modêlo V.D.P.; e)
Balança comparativa
.
27. Verificador de regularidade para produtos têxteis, fabríoação
de Uster Corporatior, O. S. A.,
mcdêlo B, com integrador eletrônico
, .
28. Bpectógrafo automático, fabricação de Uster Corporatdon.
U.S.A., com aparelhes de registro elétrico .. ,
.

Total

16 000

" ..

conj

393

1

3.398

1

2.804

I

2.817.350

Parágrafo único. Para efeito da isenção de que trata o presente Decreto e com respeito aos motores elétricas que acompanham, acoplados, a
maquinaria. citada neste artãgc. fica sua similaridade para ser examinada
pela Alfândega de destino, quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese
de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto
na Circular no 16, de 28 de egôsto de ~·958, do Sr. Ministro da Fazenda.
Art. 2Q ' Este Decreto entrará em vigor na data de sue publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília; em 13 de março de 1964; 1439 da Independência e 769 da
República.
JOÃo GOULART

NeJ! Galvãe:
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DECRETO N-,9 53 .69~

_. DE

13

DE MARÇO DE 1964

Declara priorietarta ao âesenuotoimenio do Nordeste, para efeito de sseeçao ae quaiecuet taxas e ~11i,postos federais, a importação do equioamenta notXl sern simúc. naciona! reçtsíraao. neste descrito e consignado à empresa' "Cotcmiticic Captbaribe S. A.') de Recife (Pej ,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art 81, ítem i ae Constdtuíçâo Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei
n.c 3.692. de li; de dezembro de 1959, e,ainda, considerando que O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDE~E) > através ca Resolucâr .n.v 829, dp. 6 de novembro de 19'63, aprovou parecer da Secreta.na Bxecutrva daquele órgão, propondo tosse reconhecida. corno pno: Itárte para o desenvolvimento da região, para efeito
de tsençao de. impostos. e taxes federais, ,:1 importação do equipamento
nOV0 sem símtlac nacional registrado, neste descrito e a ser efetuado pele
Ooroníncio Captbaríbe S. A " de Recife, Estado de pemambuoo, e des.:.
ünado à modernízaçào de sue fábrica têxtil, sita naquela cidade;
Ccnsraerando o atestado pelo conselho. de política Aduaneira;
Oonstderando. ennni o meís que consta da Exposição de Motivos em
que o Superrntendena da SUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesm ~ órgão:
Decreta:
Art. 1.9 Fica ôeciarada nnontãne para o desenvolvimento do Nordeste,
para ejeuo de isenção de' quaisquer taxas e impostos federais, com a
ressalva neste expressa
e pertmente ao motor elétrico que acompanha
a máquina, a importação do ceqrupamento novo, sem similar nacional registrado, a segui>. descrito e consagnadc a Ootonírício Oapibartbe S, A. '',
de Recife (Pe)'

Quantidade
a ser

ESpecificação

Valor

Total

CIF

US$

importada
Filz,tório- de Anel 'I'oyoda", tipo RX-1:1
de 100 fusos, 76.2mm (3") distân~1
cía de fuso, 292 mm (9") de alça.
armação de 686mm (27") de Iargu-t
ra, preparada para acionamento in-:
divídual de motor com a.rranque elétrico corn amortecedor. -anecote CO-\
berto (motor não Incíuídor. Inclusive:

Indicador de 3 turnos, fuso paa-a bo
bina de papelão, parada automáti- I
ca de bobina cheia e movimento
para baixo de enrolamento do partia-anéis, aparâlho de regulagem
mancai de velccídade de fuso por]
meio de polia de passe variado; en~\
carxe do rolamento de rôlo (SKF-

I

HF-3) , polias d erolamento (NSK
8R-7)

.•.••..••..•...•••.•.•.•••.. 1

comi

Motor de indução de 15 HP~4JP.
interruptor de botão de pontos ...

1 eonj.

9.835

1 jôgc

310

293
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Quantidade
Especificação

I

!, Valor

crr

US$

Acessórios:

Correia em V, tipo A 56
I
Encaixe de fuso SKF HP-2
·
1
polia tenscra de fita de fuso NSK-,SRI
:nO?

1

Braço contrabalançado por pêndulo]
SKF PK 211E60 com 3 árvores e!
berços de rolamento de esfera .... 1
Nihon Epindles Pneumaníze comple-]
to com caixa de filtro, soprador dei
motor (1. HP) e interruptores .... i
Encapamento de borracha sintética .. i
Corda de esteira superior (borracha]
sintética)
COrda .de esteira inferior (couro)
Calibre de ajustagem para PK211E60;
Ferramentas dl? ajustagem e calibre!
para a máquina principal .... , ... 1
Fabricação de "C. Itoh & Co. Ltd. I
Osaca, Japão".
1

5
400

600

100

125

3

1.320

1

570

96

800
400

"'1

1 jôgO

64
280
20

jôgo

740

1

4()()

1

I

TOTA'L

I,

13.963

1

I

Parágrafo úmco. Pare efeítc da Isenção de que. trata o presente Decreto e com respeite ao motor elétrico na descrição retro, fica sua slmnartcade pano se, examtnade pela Alfândega de destino, quando do
desembaraço aduaneírc, na hipótese de os mesmos seguirem regime tarifário próprio, observando-se o disposto na Circular n.c 16, de 28 de agôsto
de 1958, do SI. Ministro da Fazenda.
Art. 25 àste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas es díspos.cões em contrée:o.

BrasUia. 1:3 de março de 19-64; 143.º de. Independência e 7-6.º da República.
JoÃo GOrrr..ART
Ney Gatvão

DEORETO N.9 53.695.....,..

DE

13

DE MARÇo DE

1964

Declara prioritária. ao iieeencocoímenio do Nordeste, para' efeito de ísençôo
de quaisquer taxas e impostos federais, a importação do equipamento
1W'l?0, sem similar nacional registrado, neste descrito e consignado it
"Fábrica de Sacos J.1ontan]:.f" Ltda;", de Recife, Estado de PernambucO.

O Presidente da República usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I da COnstituição Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei número 3.692, de 15 de dezembro de 1959, e, ainda, considerando que o Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

ATOS DO IPODER IExECUTIVO

29~

(SUDENE) através da Resc-JUÇ~ UI' 855, de 13 de dezembro de ~963. aprovou

parecer da secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecida.
como prioritária. para o desenvolvimento da região, para efeito de Isenção
de impostos e taxas federais, a importação do equipamento novo, neste descrito, sem similar nacional registrado, e a ser efetuada pela emprêsa "Fábrica de Sacos MOntanha Ltda..", de Recife (Pe) , para ampliação de sua

indústria de sacos de papel destinados a acondicionamentos de gêneros anmentícíos:
Considerando o atesta-do pelo COnselho de Política Aduaneira;
COnsiderando, enfim, o mais -lue consta da Exposição de Motivos em
que (l Supermtendente daSUDENE encaminhou a proposta do Conselho
Delíberanvo <1.0 mesmo órgão, decreta:
Art. Iv Fica declarada príorttária para o. desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de ISenção de quaísquer taxas e impostes federais, a importação do equipamento novo, sem similar nacional registrado, a seguir descrito
e consignado à "Fábrica de Sacos Montanha Ltda. ". de rtectre, Estado de
Pernambuco:
~--------'--------;---

ITEM -

Quantidade
a ser
importada

ESPECIFICAÇAO

Valor Total
CIF US$

- de fazer sacos chatos.]I
1. Máquina
de faces laterais embutidas, modê-!
10 MatadorS", marca "W&H",!
com dispositivo para: pré-perfurar]
e separar a tira de papel, dOtada\'
de lubrificação central, -dispositivo
contador de entrega, conjugada I
cem máquina de impressão e duas I
côres "Allna X 992", acompanha.. i
da dos seguintes pertences e acessórios; tacômetro com indicador!
de velocidade e de peças-minuto, i,
dlspcsitívo regulador com célula I
foto. elétrica para trabalhar COm:
material previamente ímpresso, ~
três matrizes de sacos com faces I
laterais embutidas, três matrizes
fixas para o dispositivo de pre- i
perfuração, seis carretas de câm-.
bto para cortes de tubos e dois i
cilindros de impressão. Fabríea-]
cão de Windmoller& HOIscher,;
Lengerich, Alemanha. - Pêso Ií-!
quido: 3.7VV kg.

.... __ .

1

I
TOTAL .... __ .......

,---7-----~------

.1
\

Art. 25) 1!:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísnosíçêes em contrário.
Br:tsilia. em 13 de março de 1964; 143.9 da Independência e 76.9 da.
República.

JOÃo GOULART

Ney Galvão

ATOS DO PODER

DECREI'O N." 53.696 -

EXECUTIVO

DE 13 DE

MARçO

295
DE 19M

Declara prio1 ruina pur(;; Co desenvolvimento do Nordeste, para efeito-de
isenção de quaisquer taxo» e impostos. federais, a importação de equipamentos novos, sem pimüar nacional registrado e consignados à «compaj~hw AgTo Fabril MercantW', de Recife, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o artigo 87, i-tem I da Oonstátuíçâc Federal e nos têrmos do art. 18, da Lei número 3.692, de 15 dê dezembr- de 1959 e, ainda, considerando que o COllSP'M
lho Deliberativo da BL1Jpftintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE), através da Resolução nv 7,92, de 9 de outubro de 196-3, aprovou
parecer da Secretarie, Executiva daquele órgão, propondo fôsse reconhecída
como prioritária para c desenvolvimento da região, para efeito de isenção
de impostos e taxas federais, a importação dos equipamentos novos, neste
descritos e sem similar nacíenal registrado, 3..' ser efetuada péla Companhia Agro Fabr'il Mercantil", de Recife (PE) e destínados ao reaparelha;
mente de sua "Fábrica da pedra' sita. em Delmiro Gouveia, Estado de
Alasoas:
°Considerando o atestado pele Conselho de Política Aduaneira;
Ccnsíderando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
que o Superintendente da SUDE;NE encaminhou a proposta do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão, decreta:
Art. 1.9 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, com a ressalva neste expressa e pertinente aos motores elétricos que acompanham
R maquinaria, a importação dos equí pamentos novos sem similar nacional
registrado a seguir descr-itos e consignados à "Companhia Agro Fabril Mercantil", do Recife (PE).

Item

Quantid,ade
a ser
importada

Valor rotai
FOB

US$

1. Juntadeíra de fitas, marca Saco

Lowell (fornecimento e raortca-]
çâc de Saco Lowell Shops - P. [
O. .Box 2327 - Greenville ~ S. i
Carolina EE. UU.),
modêlo]
standard, bitola de 10 1/2", de 20'
dobragens, completa, Inclusive 80 I
roletes de 10 1/2", contador dei
hanks para 3 turmas e motor de
acionamento ~e 3 ~ devidamen-I
I
te acoplado a máquina
2. Passador de
fitas, marca Saco]
LoweH (fornecimento e fabrica- i
cão de Saco Lowell Shopa) , mo-:
dêlo 00'-80, 4 saídas, sistema dei
estícagem 4 sôbre 5, para 10 dobragens, latas de 16" x 42", com-]
pleto, com dispositivos para con-!
trôle automático de paradas e!
contador de hanks para 3 turmas.]
inclusive motor de 5 HP, devida-I
mente acoplado à máquina ..... ,
3. passador de fitas, marca sacoj
Lowell (fornecimento e fa.bricaçá0l
de Saco Lowell Shops) , modêlo]
DD-7C, 4 saídas, s.stema de es-

1

6.24B

1

7.182
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I

)

Item

Especificação

.

4.

i

i

Quantidade
a ser
importada

i

I

'I

Valor Total
FOB

US$

I

tiragem 3 sôbre 4, para 8 dobra-i
gens, latas de 16" x 42", completo"
COm dispositivo para contrôle aU~1
tomátdco de paradas, contador dei
hanks para 3 turmas, incIUSivel
motor de acionamento prínclpal
de 5 HP devidamente acoplados àl
máquina
1
Penteadeira dupla, marca sacai
Lowell (fornecímentc e fabricação
de Sa{:O Lowell Shops) , modêlol
140, de alta velocidade, de 2 saídas, 6 cabeças por cada saída, sistema de estíragem 4 sôbre 5,'
tas de 16" x 42", completa, COm
dispositivos para contrôle automático de paradas, contador de
hanks para 3 turmas, inclusive,
sístema de acionamento do mO-I
tor e chaves do circuito elétrico,
sem o respectivo motor principal:
Banco de -alta estiragem, marcai·
Saco Lowell (fabricação e fornecimento de Saco LOwell Shops)
modêlo FA-18, tipo FS-2, de 114
fusos, bobina de 11" x 5 1/8'1, sis-:
tema de estíragem de 3 cilindros \
com manchão inferior, completo.]
inclusive equipamento elétrico, po~ I
lias de transmissão e base para 01
motor, porém sem o motor dei
acionamento principal
)
Ftlatórto de alta estiragem mar-I
co. Saco Lowell (fabricação .e for~l
necimento de Saco LoWeH ShOPS)'1
modêlo 8C-15E
(Spinamati dei
416 fusos, alça de 9", anel dei
1 3/4" para viajantes elíptícos.,
bitola de- 3", trem de estdragem]
de pressão magnética (magno.
draf'tj , sistema de estíragem de 3:
eixos e duplo manchâo, lotado dei
contrôle de balão, _ pneumafil,i
contador de hanks para 3' tur- i
mas, unidade magnetízadora et
desmagnetízadora, com rerremen-]
tas para nivelar e alinhar, ínclu-]
síve motor de acionamento prín-]
cipal e motores auxiliares 00111
equipamento elétrico, devldamen-]
te acoplados à máquina
i
peças de reposição, .sobressalen- i
tes e acessórios para as máquinas;
de preparação à fiação e fllató-]
rios (fornecimento e fabricação,
de Saco Lowell .Shops)
1

13.800

2

la-I·

5.

6.

7.

I

i;
3

I
I

45.600

I

I
I
I

I

2

I
I
I

32.846

II
I

I

10

182.222

lO 000
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Quantidade
Item

a ser

Especificação

importada

I

I Valor

Total

I
I CIF
I

US$

8. Boblnadeira automática, de aita]
velocidade; marca Barber Oolman]

fabrrcaçào e fornecimento de Bar-I
bel' Colman Co. Enderêço: Rockford - Illinols - EE.UU.), mo-!
dêlo "CC", de 306 fusos, para 41
títulos com emenda aucomátaca e
provida de 200 portadores de bO~1
bmas (tridentes), de 10.000 cas-]

quilhos porta-conicaís, 1. 92{} fu-l
sos, para gaiola de retorcedeirs
Iímpador-succionador. - coletor:
continuo, 1 jôgo de P€Ç$S de re-I
POSição, inclusive motores de acio-i
nemento prmcípal e de emenda- i
dor automático, devidamente acoq
plado. exclusíve motor de 15 HP .1
9. Unidade móvel aérea para limpe-I
za pneumática contínuo de 25 filai
tortos, marca Parks Cremer (Ia-I
brlcaçâo e fornecimento de parks]
Cramer - Fitchburg, Massechu-:
sets EE.UU.J, tipo CTGF,I
completa, inclusive trilhos e mo-:
tores. devidamente acoplados- . " :
10. Bóbinadeíra automática, auxtltar.!
de 6 fusos, marca Barber ootmen!
(fabricação e Iornecímento dei
Barber Colman Co. Estados Uni-·
dos), modêlo C", completa, provida de atador automática de fiOS'1
inclusive 2 motores devidamente
acoplados à máquina
.
11. Urdideíra marca Barber Cclman
(fabricação e fornecimento dei
Barber Oolman 00.), tipo "DW"'I
de alta velocidade,pente de
54 1/2", com parada alitomátiCa'l
contrôle elétrico na gaiola e servo-ferio provida de gaiola parai
alta velocidade tipo "VC", parai
504 fios, com colunas móveis, 6
ventiladores com seus motores!
acoplados, inclusive 30 rolos dei
aço de 30" de diâmetro, 1 [ôgo de,
partes sobressalentes, motor elé-j
trico principal e motores auxüía-]

1

96.505

3

20.283

I

~~il~e~.i~~.~~~t.e..a~c.~~l.~~~~.~. ~~~ I

12; COnjunto de aparelhos de contrô-]

le de' qualidade de fitas, pavios e:
fios, marca "Uster" (fabricação
fornecimento de Zellweger S. A.
Uster Zuerioh - Suíça)
composto de: aparêlho para controlar a regularidade, modêlo B,

el
I

2.215

1

23.900

Aros
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Quantidád-e

a ser

Especificação

Item

Valor

TOtaL

CIF

"08$

importada

completo (receptor, registro e in-I
tegrador eletrônico); 1 espectró-]
grafo automático, para fUllCiOnaJ.'1
como aparêlho adicional ao 1'egufarímetro acima mencíonado.!
dotado de registro elétrico;
sôríós e material de reserva....
13. Oonjcntc de aparelhos para testesl
em material têxtil, marca «trster"
(fàbrrcaçâo e fornecimento de
zeüweger S. A. - Uster - Zue-I
rich - Suíça) composto de: 11
vaí-ímetro completo para contro-i
lar a írregularídade das mantas
(varímetro, varlsínal e alimentador); 1 dinamômetro automático,
completo com todos os instrumentos e dispositivos, porém, sem o
d:ispositivo adicional para bobinas
múltlplast peças sobressalentea .
14. Jôgo de peças pare. reformar 15:
filatórios Platt de 324 fusos cada.1
sistema "magnedrart", incluindol
3 linhas de caneladas inferiores'l
3 linhas de roretes superiores dotados de ímã. manchâo duplo e
jogo de engrenagens de estâragens]
inclusive 4.860 anéis de 1 3/4"1
(fabricação e fornecimento de Saco Lowel Shops. - P. O. Box
2327 _ Greenville - S. Carolí- Total para 15 fina _ EE.UU.)
latóríos
15 Peças de contrôle e atomizadores
diversos. para instalação dearl)
condicionado marca Parks Oramel' (fabricação e fornecimentol
de Parks Oramer Co. - Fítch-

aces-I

6.202

I
I

~~) - .: ~~~~~~.~~~~ ...~ .. ~J
TOTAL

I

,

,_. __,

5.666

58.320

~ __ 3~_:...~~.~ _ _
548.020

._----

Paragrato único. Para efeito da ísençào de que trata o presente' Deereto e com respeito aO', motores elétricas que acompanham a maquinaria
acima citada fica sua. nmnanueoe para ser examinada pela Alfândega de
destino, quando do desembaraço aduaneiro, na hipótese de os mesmo,':' seguirem ! egímc.. tarifário próprio. observando-se o dlspostc na' Circular
n.c 16 de 28 de agôsto de 195-8, do Sr. Ministro da, Fazenda.
Art, 2.° flste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogad-as as disposições em contrário.
Brasftía, em 13 de março de 1964: 143.9 da Independência e 76.9 da República.

JOÃc

GoULART

Ney Galvão

ATOS
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13

Institui o "Dia do Engenheiro de
necmetito"

DE

St1~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arttgo 87, item I, da Constituíeão,
Considerando que no dia 13 de JUlho de 19:63 fot sancionada €L Lei número 4.089, que transformou em autarquia o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e
Considerando que a vlgêncía do rerendo- diploma legal marca a Instauração da nova política de saneemento de ba-se, da maior ímportâncía para o desenvolvimento nacional, decreta:
Art. I.\' FiCa instituído o "Dia,'do
Engenheiro de Saneamento", a comemorar-se. anualmente, em 13 de julho.
Art. 2.1;' ~ste decreto entrará. em
vigor na data da suo. publicação, revogadas as disposições em contrario
Brasília, em 13 de marco de 1964;
143<:' da Independência e 769 da Re-
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gc 87, item I da Constituição Federal.
decreta:
Art. tv

>

F~c.l,m

extensivas aos ser..

'lidares civis subordinados à Diretoria de Hidrografia e Navegação e ao

centro de Reparos Almirante Morael:j
Rêgo (Departamento de Ob':ac: e Reparos e Departamento de Sínalízaçâo Náutica), as vantagens concedí-.
das aos servidoras civis lotados no
Arsenal de Marinha do Rio de Janeíro (AMRJ) , de que trata o Decreto
nv 47.053, de 20 de outubro de 195~.
Art. 29. A -concessão e_ a perda dos
benefícios de que trata êste decreto,

serão efetuadas por porta-ia. índívídual ou coletiva, dos diretores dos
estabetecímen-os consírterados.
Art 39., Este decreto anrrará em
vígor 'na data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, DF., em 13 de março de
1964; 1439 da Jndependêneia e 16<:' da
República.
JOÃo GOULAR'!'

Sylvio Borges de SOuza MoU'1-

púbüca,

DEORETÓ N9 53.699 -

JOÃo GOULART

MARÇO DE

Abelardo Jurema
Expedito Machado
Sylvio Borges de Souza lItIO!:tll

.Jair Ribeiro
Anysio Botelho

DE

o Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, inciso I, de, Constituição Federal, e nos têrmos do art. 19 da. Lei
no 4.059-A, de 12 de junho de 19ü2,

Amaury Stlva
Furquim Samoaquy

João Augusto de Araújo Castro

DECRETO N<:' 53.698 MARço DE

13

Institui a Fundação Universidade
do Amazonas

Egydio. Michaelsen

Júlio

DE

1964

DE

13

D~

1964

Estende as vantagens do Decreto número 47.053, de ,20 de outubro de
1959, aos servidores ciVis subordinados ü Diretoríà de Hiâroçrafia e
Navegação e ao Centro de Repa? ua
Almirante Moraes Rêgo (Deportometito ue Obr.as e Reparos e Departamento de Sinalização Náutica), do Ministério da Marinha, e dá
outras providências.

O Prestaente da República, usanuo
oa atribuição que lhe confere o artt.

decreta:
Art. 19 Fica instituída a Fundação
Universidade' do Amazonas, com sede
e fôro em Manaus, capital do Estado
do Amazonas.
Art. 20 A Fundação Universidade do
Amazonas .reger-se-á pela Lei
.
nc 4.069·A, de 12':6-1962, e pelo Estatuto que com êste baixa, assinado
pelo Ministro da Educação e Cultura.
Art. 39 nate decreto entrará em vi.
gor na data de sua publicação, revogadas as dÍSiposi9ões em contra-to.
Brasília, em 13 de março de 1984;
1439 da Independência e 7,69 da Repúblíca..
aoxo GOULART

Júlio sambaquy
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
DO AMAZONAS
ESTATUTO

Capítulo I

Da Fundação e seu Objetivo
A Fundação universidade
do Amazonas, criada pela Lei .....•.
nv 4.069-A, de 12 de junho de 1962,
é instituída. pelo poder público e se
rege pelo presente Estatuto.
Art. 29 E' uma entidade não governamental, administrativa e financeiramerite autônoma, dotada de personalidade jurídica, na forma legal.
Art. 3° Com tal caráter e duração
indeterminada; tem sua sede e 'fôro
na cidade' de Manaus, capital do Estado do Amazonas.
Art. 49 A Fundação tem por objetivo criar e manter a universidade -do
Amazonas, também _sediada em Manaus, como instituição de ensino superior, de pesquisa e estudo em todos
os ramos do saber e da divuigaçáo
científica, técnica e cultural.
Art. 19

Capítulo 11

Dos órgãos e suas Funções
Art. 59 São órgãos da jrundaçáo:
I - O Conselho Diretor;
Il - O Presidente.
Art. 69 O Conselho Diretor, que é
o órgão supremo, exerce a. administração da Fundação e a supervisão da
Universidade.
Art. 79 Compete êo Conselho Diretor:
I eleger entre seus membros o
Presidente da Fundaç-ão;
li elaborar o respectivo Regimento;
m - eleger, ..livremente, o Reitor
e o vtcc-nettor da Universidade;
IV - elaborar o Estatuto da U11i~
verstdade, cujas modificações »csterrores dependem de seu parecer ravorável e _sempr-e com aprovação do
Poder Executivo;
V - opinar sôbre o quadro do pessoal, fixado pelo Conselho trníve-sttárto, para efeito de aprovação pelo
Poder Executivo;
VI - deliberar sôbre a administração e o incremento dos bens da Fundação, aprovando a aplicação de
recursos e a realização de operações
de crédito;
VI[ delegar podêres para a representação da Fundação, junte ta en-

tidades congêneres, nos planos' nacíonal e internacional;
VIII - aprovar a efetivação
de
convênios ou aeôrdos com entidades
públicas e privadas, dos quais decorram compromissos para a Fundação;
IX - decidir a respeito da aceitação de doações' e subv-enções de qualquer natureza;
X - examínar e julgar, no prtmeírn
semestre de cada ano, o relatório
anual de atividades da Fundação e da
universidade, referente ao exercício
anterior, prestando contas ao 'I'ribu,
nal de Contas de todo: o seu movimento financeiro;
XI - aprovar, no segundo semestre
de cada ano, o plano de trabalho da
Fundação e respectivo orçamento
para
exercício seguinte;
XII - autorizar despesas extraordinárias ou suplementares, justificadas pelo Reitor da Universidade;
XIII - estabelecer norma- para a
admissão, "remuneração, promoção, punição e dispensa do pessoal docente,
técnico e administrativo da Pundaçào:
XIV - pleitear. anualmente, ao Govêrno Federal a consignação, no Orçamento da União, das dotações a que
faz jus (Art. 17 da Lei nv 4.069-A, de

°

12-Vl-19B2) ;

XV - julgar os recursos que tiverem, sido e forem Interpostos pelos
órgãos colegiados da universidade
contra atos do Reitor, Incluaívc o veto
sôbre quaisquer resoluções de órgãos
colegiados ou autoridades executivas
da Universidade;
XVI - propor, a quem de direito
e pela via legal, a reformado presente Estatuto;
XVII - resolver quanto aos casos
omissos.
Art. 89 Compõe-se o Conselho Diretor de quatro (4) membros e dois
(2) suplentes, escolhidos, uns e Outros, entre pessoas de ilibada reputação e notória competência, renovando-se cada dois (2) anos, pela sua
metade.
Art. 91? Os membros do conselho
Diretor exercem mandato por quatro
(4) anos, podendo ser -reconduzldoa.
Art. 10. Extingue-se o mandato de
conselheiro, antes de seu término nor.,
mal, nos seguintes casos:
a) morte;
t» renúncia;
c) ausência, sem prévia licença do
Conselho, a duas sessões consecutivas
ou quatro (4) intercaladas;

ATOs DO PODER

dI procedimento íncompazível com
a dignidade das funções;
e) condenação por crime comum ou
de responsabilídade .
Art. 11. Extinto o mandato de qualquer dos seus membros, o Conselho
Diretor comunicará imediatamente a
existência da vaga ao conselho Universitário. que se reunirá dentro em
quinze dias, a fim de propor, em lista
tríplíce, o seu sucessor, para o exercício do mandato pelo tempo restante.
Art. 12. A renovação do Conselho
Diretor se faz por sscolha e nomeaçâo
do Presidente da República. entre 0.5
nomes de uma lista trtplíce, apresenteda, para cada vaga, pelo Conselho
Universitário, de pessoas estranhas
aos' quadros da Universidade, nas condições referidas no artigo 89.
Art. 13. O' Conselho Diretor reúne-se com a maioria de, seus membros, deliberando por dois (2) votos,
pelo menos;
I - ordínàmamente, uma vez por
rnês:
II extracrdinàriamente, sempre
que convocado pelo seu Presidente ou
pela metade de seus membros.
Art. 14. Os suplentes participarão
dos trabalhos do Conselho Diretor e
só terão direito a voto na falta doS'
membros efetivos à reunião.
nt. 15. O presidente, que é o órgão
executivo', é eleito pelo Conselho Diretor, anualmente, entre os respectivos membro-s e por maioria di: votos.
§ 19 Verrfícando-se empate na votação, nôvo escrutínio será procedido,
considerando-se eleito o Presidente e
o conselheiro mais idoso, se o empate
se repetir.
§ --29 somente será permitida uma
reeleição consecutiva para presidente
do Conselho.
§ 39 Vagando a Presidência, sera
procedida eleição para seu preenchimento na primeira sessão ordinária,
completando o eleito o período de seu
antecessor.
. § 41 Se a vaga ocorrer na segunda
metade do período, o conselheiro mais
Idoso completará o tempo, índependentemente de eleição.
Art. 16. São atribuições do Presidente do Conselho Diretor;
I representar a Fundação em
Juízo e fora dêle, bem como em suas
relações CQIIl os poôêres públicos;
II _ convocar e presidir as reuniões
do _Conselho Diretor;
!TI - dar execução às resoluções do
oonsetno Diretor, velando pela obser-
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vâncía das

disposições legais e estatutárias;
IV - superintender a administração da Fundação;
V - diligenciar a boa marcha da
v.da da Fundação e zelar pela regularidade e aperfeiçoamento de todos
Os seus serviços;
VI - apresentar ao Conselho Diretor relatórios e balancetes mensais
sôbre o' movimento geral da Fundação, prestando contes, no início de
cada ano, da gestão do ano anteríor;
VII - admitir e dispensar servidores, de' acôrdo com 8.15 normas traçadas pelo conselho Diretor, a cuja ratificaçl0 são submetidas as designações para postos de. direção;
VII!I - receber e encam'inhar ao
Conselho Diretor os relatórios, prestações de contas, planejamentos e
propostas orçamentártas anuais da.
Universidade.
Art. 17. Substitui o presidente, em
suas faltas e Impedimentos, o conselheiro maês idoso.
Capítulo n;!:
Do Patrimônio e seu Regime

Financeiro
Art. 1'8. O pa trímônío inicial ja
Fundação é constituído dos seguintes
bens e direitos;
I - bens móveís e imóveis da Faculdade de Direito do Amazonas;
II - een, móveis e imóveis da Faculdade de' Ciências Econômicas dó
Amazonas;
III - dotação de quinhentos milhões de cruzeiros, para edificação 'da
Universidade;
IV crédito de cinqüenta e tréS
milhões de cruzeiros, para. pessoal e
material.
§ 1Q • Além dêsses bens e direitos•
o jpaurímõnlo compreende doações
subvenções e auxílios que venham ~
ser -concedidos peta União, pelo Estado do Amazonas pelos munícrptos
amazonenses, por outras entidades
públicas e por particulares.
§ 2°. Os bens e direitos da Fundação, a serem utilizados exclusivamente para a consecução de seus objetivos
não podem, sob hipótese alguma, .sofrer alienação, devendo, no caso de
sua extinção, ser. incorporados ao Pc.;
trimônio da União.
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Art. 19,par.a sua ma~utençáo, a
J.i'unooçáo dispõe dos segumtes recursos:
- para
I _ dotação global. ~ d ot açac
bôlsas de estudos oonsignadaj, anualmente no orçamento·da, União (Art
7º da Lei nv 4.0ô9-A, de 12.VI-1962),

subvenções e auxílios de podê;
respúblicos;
III - doações e legados;
IV - . uros; frutos e rendimentos
dos bens patrimoniais;
V - '] tribuiçãc de atividades remuneradas de seus serviços;
VI - taxas e emolumentos díver1'I -

SOS'

Vil - receita eventual;
VIU - produto de operações de
crédito.
Art. 20. Tôda renda em dinheiro,
para movimentação em conta corrente da Fundação, toem de ser depositada em instituto oficial de crédito.
Art. 21. O regime financeiro da
Fundaçã-o fica assim regulado:
! o exercício' financeiro coincide
com o .ano civil;
II - a proposta de orçamento, elaborada pelos órgãos administrativos
da Universidade, com a coordenação
do Reitor e por êste justificada, tem
por fundemento e motivação. o plano
de trabalho correspondente, devendo
ser encaminhada ao Conselho Diretor
até 30 de junho do exercício em curSO·

m-

durante o exercício financeiro, podem ser autorizadas pelo Conselho Diretor novas despesas desde
que as necessidades de serviço as reclamem e haja dísponíbilídade fínancetra:
IV - as saldos de cad'1 exercício
serão lançados no fundo patrímoníal
ou em contas, especiais, se procedentes de rendas com fins determinados.
Art. 22. Da prestação de contas da
Fundação, compreendendo, todo o seu
movimento financeiro, inclusive O da
Universidade, devem constar. além de
outros considerados necessários, os
seguintes elementos:
I - balanço patrimonialII ...,..-balanço financeiro;
UI - quadro eomparatívo entre a
receita estimada e a receita arrecadada;
IV - quadro comparativo entre a
despesa fixada e' a despesa ,efetuada;
V - documentos comprobatórios da
despesa:
VI - atestado de exame das contas
[por contabilista com situação legajtroda.

Parágrafo umco
A prestação de
contas, publicada- no Diário Oficial da
união, depois de aprovada pelo Conselho biretor, deve sei remetida ao
Tribunal de Contas da União.
Copitulo IV
Dos Servidores e sua Situação
Jurídica
Art. 23. Os servidores da Fundação
em -geral, tem seus direitos e deveres
disciplinados pela Legislação do Trabalho, pelo regulamento que a respeito baixar o Conselho Diretor e
pelos contratos que vierem a ser celebrados.
Art. 24. A admissão de qua'quer
servidor; sempre de conformidade
com o quadro de pessoal organizado
para cada período de cinco (5) anos:
depende de contrato escrito, de cujas
cláusulas devem constar, além da respectiva duração, as atribuições e a
remuneração do contratado.
Art, 25. A Fundação pode requisitar, na forma da lei, funcíonártos
do serviíçc público e das autarquias.

capít'l-llo V

Da universidade e sua Estrutura
Art. 26. A Universidade do Amazonas, como unidade orgânica,com preende estabelecimentos de. ensino
superior e institutos de pesquisas. de
aplicação e de treinamento profissional.
Art. 27. oonsütuem, íníciatmente,
a Universidade do Amazonas os seguintes estabelecimentos:
I - Faculdade de Direito do Amazonas (Lei nv 924, de 21.11 1949);
II --:... Faculdade de ciências Econômicas do Amazonas
(autorizada a
funcionar pelo Decreto nv 43.426. de
26.3.1958) .
§ 10 A Faculdade. de que trata o
item II depende de autorização do
Gcvêrno Estadual para o fim de incorporar-Se à Fundação.
§ 29 A Fundação dllígenctará- para
instalar es Faculdades de Engenharia, de Farmáci~e Odontologia, Fa··
culdade de Medícína e Faculdade de
Filosofia, de que trata o art. 14 da
Lei nv 4.(}69-A, de 12.6.1962.
§ 31' OS estabelecímentoj, referidos
nos itens 1 e TI dêste artigo passarão
a denominar-se respectivamente, Faculdade de Direito e Peculdade de
Ciências Econômícas da Universidade

rir.
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Art . 28. Os Instdtutoa centrais 2serem criados serão posseríormente
incorporados à Uníverstdaúe .
Art. 29. Os órgãos cur-urats, OS de
ínstrumentacâc e auxtliares serâc p-evistos nos Éstatuto... ,da Universidade.
Art. 30. A Universidade goza de
autonomia admínístratíva, financeira. didática e dísciplínar, para a direção comum de tôdas as suas partes
definidas nos respectivos EStatutos.
Art. 31. Nenhum curso' uníversítário. em sua série inicial, pode funcíonar com menos de trinta (3(}) ou
mais de sessenta (60) alunos.
Art. 32, As disciplinas que. em
qualquer currículo universitário, nao
podem ultrapassar o número previsto
na legislação vigente sôbre o ensino
superior, hão de ser, obrígatórtamente, agrupadas em departamentos; observado .0 critério da afímdade.
Art, 33. A carreira do magistério.
na Uníwersídade, compreende: o Instrutor. o Assistente, o Professor-Adjunto e o Professor, devendo ser organizado pelo respectivo Es:'tatut.o.
sempre em obediência aos preceitos
constitucionais, quanto ao provimento efetivo das cátedras.
Capitulo VI
Das disposições gerais' e transibórras
Art. 34. O Conselho Diretor aprovará dentro de trinta (30\ dias. .e
contar da aprovação do presente Estatuto, normas para a organ-zaçáo dos
serviços administrativos da Fundação.
Arb . 35. O Presidente da s-enôaçao
já eleito oeto Conselho Diretor, desempenhará c seu mandato ;J.1.é o término do corrente. ano.
art 36. O Reitor da Univ~rsidade
que fôr eleito pelo Oonselno Direto:
organizara uma Assessor-ta j'eomca
composta de tantos coordenadores
quantas roi-em as
p'aouidades que
houverem de ser logo Incorporadas.
a.grf'''·'''íl::l~ ou criadas.
Parágrafo único. O Vice-Reitor é
o substituto legal do Reitor. em suas

faltas

e tmpedimentos ,

Art. 37. Nenhum docente ou funcionário. assim técnico como administrativo. será admitido antes da
instalação do serviço em que tiver de
exercer funções.
Art. 38. O Estatuto da p'undaçâo
poderá ser reformado mediante proposta do Conselho Diretor, aprovada
por decreto do Poder Executivo.
Brasília, 13 de março de 1964. Jú~
lia Sambaquy.

DECRETO N9 53.700 -

DE 13 DE

MARÇO DE 1964
Declara de interéese social para fins
de desapropriacão as áreas rurais
que ladeiam Os eazos rodoviários federais, os leitos das terrooiae nacíonaie, e as terras beneficiadas OU
recumeraaae par investimentos exclusivos da Unfão em obras de irrigação, drenagem e açudagem, atualmente inexploradas ou exrplof(adas
contràriamente à tumçãc, social da
propriedade, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na
Lei nc 4.132, de 10 de setembro de
1962 e no Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941 com as alterações
incorporadas ao seu texto, decreta:
Art. 1° Ficam declaradas de ínte.,
rêssc social, para efeito de desapropriação, nos têrmos e para os fins
prevístós no art. 147 da Oonstítuíção
Federal e na Lei n« 4.132, de 10' de
setembro de 1962, as áreas rurais
compreendidas em um raio de 10
(dez) quilômetros dos eixos das 1'0dovlas e ferrovias federais, e as
terras beneficiadas ou recuperadas
por investimentos
exclusivos da
União em obras de irrigação, drenagem e açudagem.
Parágrafo único. Consideram.se rodovias e ferrovias federais, para QS'
fins dêste decreto, as que, respectâvamente, Integrem o plano Rodoviário
Nacional ou estejam incorporadas ao
Património da Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RF'F'SLA)
ou de emprêsas dela subsidiárias.
Art. -2(1 Ficam excluídas das disposições dêste' decreto as propriedades
imóveis que _ se enquadrem em uma
das seguintes hipóteses:
a) as que não tenham área snpe,
ríor a SOO (quinhentos) hectar-es,
quando situadas ao longo dos eixos
rodovlárjos e rerrovtáncs, e 30 (trinta) hectares, quando' Iocahzadas em
terras beneficiadas ou recuperadas
em virtude de obra.'> de irrigação, drenagem e açudagem, abrangidas pelo
presente decreto:
b) as situadas em zonas urbanas
ou suburbanas dos municípios, delímttadas em data anterior à dêste Decreto, assegurada aos municípios a

304

ATOS DO PODER ExECUTIVO

faculdade de requerer à Superintendência .de política Agrária (SUPRA)

a revisão daquelas zonas, para efeito

de ampliação, a fim de atender aos
seus planos administrativos;
c) as propriedades que, em b o r a

possuindo área superior a 500 (quinhentos) ou 30 (trinta) hectares,
conforme as hipóteses previstas na
alínea a dêste artigo, são ocupadas
por
Vilas,
Vilarejos,
Povoados,
Arraiais ou outros núcleos populacionals;
d) as que venham sendo social e
adequadamente aproveitadas, com índices de produção não inferior à mé-

dia da respectiva região, atendidas as
condições naturais de seu solo, os benefícios introduzidos pelos ínvestímen.,
tos da União em obras de irrigação e
drenagem e sua situação em relação
aos mercados;
e) as que-sejam do domínio e posse
dos Estados, Distrito Federal, territórios e municípios ou que, em virtude
de autorização legislativa anterior,
foram destinadac à construção de
estabelecimentos militares necessários
à segurança nacional ou já estejam
utilizadas na formação de núcleos
agrícolas, campos de .experimentação,
razendas.modgj., ou ~rn outras atividades . estimuladoras ' do desenvolvimsnto agropecuário nacional;
f) as vinculadas às atividades industríais, l1Q. proporção em que estejam efetivamente utilizadas;
g) as destinadas ao aprovei tamento dos recursos minerais e de energia hidráulica em virtude de autorização ou concessão federal.
§ 1Q Para efeito do disposto na
alínea "a" dêste artdgo, não serão
consideradas unidades autônomas as
propriedades contíguas pertencentes
a um mesmo proprietário, pessoa
física ou jurídica.
§ 2Çl Verificadas as condições previstas neste. artigo nos casos em que
couber, a Superintendência de política
Agrária (SUPRA) a requerimento do
interessado, reconhecerá a desvinculação do imóvel, mediante ato publicado no Diàric Oficial.
Art. 3Çl A Superintendência de Poutrce Agrária (SUPRA) fica eutorlzada a promover. gradativamente,
para execução de seus planos e projetos, &S. desapropriações das áreas
situadas I1e,S f a i x a s caracterizadas.
neste decreto, tendo por fim realízar
a justa distribuição da propriedade,

condicionando seu USo . ao bem-estar
social, e visando especialmente:
a) o aproveitamento dos terrenos
rurais improdutivos ou explorados antíeconômícamente;
b) a fixação de trabalhadores rurais
nas áreas adequadas à, exploração de
atividades agropastorís ;
c) a instalação ou Q intensificação
das culturas nas áreas em cuja exploração não seja obedecido plano de
zoneamento agropecuário que vier a
ser rtxeoo pela SUPRA;
d) o estabelecimento e a manutenção de colônias, núcleos ou cooperativas agropecuárias e de povoamento;
e) a proteção do solo '8 a preserveçâo de cursos e mananciais de água
e de reservas r'orestars
§ 19 A SUPRA poderá, em cada
caso, alegar urgência: das referidas
desapropriações, para efeito de prévia
imissão de posse, nos têrmoa doartigo 5° e seus parágrafos do Decretolei n9. 3.365, de 21 de junho de 1941~
alterado pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de '1956.
§ 2Çl AS; terras desapropriadas, após
subdivídidas em lotes rurais de área
não superior a HlO (cem) hectares,
serão vendidas a prazo ou dadas em
locação, observadas as seguintes regras fundamentais:
a)
terão prioridade as famílias
camponesas mais numerosas, radicad815 na região e com maior experiência de trabalhos agrícolas ou pecuários, e que não sejam proprietárias
ou possuidoras de outro imóvel;
b) o preço de vendas dos lotes
será fixado levando-Sé em conta tãosomente o custo da desapropriação e
as despesas resultantes da execução
do plano Ou projeto aprovado para
a; área e será pago em vinte prestações iguais e anuais, vencendo-sé a
primeira no último dia do terceiro
ano e a última rio fim do vigésimo
segundo eno contados da datada ]o~
calizaçâo do camponês no respectivo
lote, cujo desmembramento ou divisão
será proibido;
c) nos CMOS de locação, o prazo mí-,
nimo será de io (dez) anos, e o aluguel não deverá exceder a taxa. de
6% (seis por cento) ao ano do valor
do lote, calculado de conformidade
com o disposto na letra "b" anterior.
Art. 49 Os atuais ocupantes de terrenos rurais da União serão cadastrados com a indicação das áreas em
cuja posse se encontrem e da natureza de suas atividades, a fim de que
a SUPRA, coordenada com o Serviço

Aros

do Patrimônio da união do Ministério
da Fazenda, providencie a regularizaçâo das respectdvas situações, atrrbuindc-lhes, na forma da legislação
vigente, glebas nas mesmas ou em
outras áreas propícias, sempre de
acôrdo com as reais possibilidades de
cada um e as limitações previstas
neste decreto,
Art, 5? Deixando o beneficiado de
residir no lote que lhe tôr atribuído
ocorrendo abandono da gleba ou des
tmaçâo diversa daquela fixada no
zoneamento que vier a ser estabelecido pela SuPRA, ou ainda, a cessão <la
promessa de compra e venda, ou subIccaçâo ou cessão da locação, sujeitar-se-á o responsável, conforme o' caso, à rescisão do contrato e à perda
da posse, sem prejuízo do pagamento
das perdas e danos a que seu procedimento der causa.
parágrafo único. Em casos excepcionais, prévia e fundamentalmente jusnncacos. poderá a SUPRA autorizar, a
requerimento dos interessados, a tradição de posse ou a cessão do contrato,
desde que a transação se faça pelo
preço ou aluguel fixado ortginàrtamente, apenas acrescido do justo valor da.s_ benfeitorias, construções e
plantações realizadas no lote cedido ou
transferido.
Art. 61? A Oarteíra de Colonização
do Banco do Brasil Sociedade Anônima financiará, nos têrmos da Lei número 2.237, de 19 de junho de 19Q4, OS
planos e projetos específicos que roTem aprovados pela SUPRA.
. Art. 7'" Fica fixado um prazo de
60 (sessenta) días, contados da data
da.publicação dêste Decreto, para que
Banco Nacional de Crédito Cooperatdvo, articulado com a SUPRA,
e1abore programa de operações de
crédito para financiamento prioritário às cooperativas agrfcolas que
venham a ocupar as áreas de terras
desapropriadas com base neste Decreto,bem como àquelas constituídas
por proprtetáríos de glebas de área.
não superior a 100 (cem) hectares.
Art. 8."! A competência deferida pelo Decreto n.v 45.581, de 18 de março
de H}59, à extinta Comissão de Povoamento dos Eixos Rodoviários, fica atribuída à SUPRA, que planejará, executará e controlará a Organização de
comunidades rurais e sua colonização
nas áreas desapropriadas, segundo o
critério de valorização sócío-econômice do camponês e do uso racional da
terra.

°
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Art. 9? Fica revogado o Decreto
nv 47.. 7J07, de 23 de janeiro de 1960,
c-abendo ao Departamento Nacional
de Obras contra as Sêcas aplicar, em
convênio com a SUPRA, os recursos
de que dispõe para colonização dos
principais eixos rodoviários que atravessam a área do polígono das Sêcas.
Art. 10. FiCa a EoUPRA autorizada.
a celebrar convênios com e, Comissão
do Vale do São Francisco (CVSF),
a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e '3.
Superintendência do Plano d p 'vato.
ríaaçâo Econômica da Am ez n ra
(SPVEA) para, COm a aplicação de
seus próprios recursos e dos que disponham aquêles órgãos. promover a
colonização da.s áreas abrangidas pele
presente decreto nas respectívas áreas
de jurísdíçâo administrativa.
Páragrafo único.
Para as terras
jrr-ígadas ou irrigáv~is pela União, nos
Estados compreendidos na área de
atuação da. SUDENE, cs critérios de
utilização das mesmas serão reguladcs de acôrdo com os estudos realizados por êsse órgão, sem prejuízo do
disposto no art. 39 dêste Decreto.
Art. 11. Permanece em vigor o
Decreto n« 45.771, de 9 de abr-il de
1959. que atribui ao Ministério da
Guerra a ocupação e a coordenacâo
das medidas relacionadas com o .povoamento inicial da BR-14; no trecho
compreendido entre as localidades de
Guamá (PA) e Gurupí (GO).
parágrafo único. A SUPRA jnte,
grará todos os convênios entre êsse
Ministério e a SUperintendência do
Plano de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVEA),. independentemente das desaproprlaçôes que efetivar, consultados tais órgãos.
ATt. 12.
Na efetivaçào d~v.s desaproprtaçôes facultadaç por êste decreto, a SUPRA dará prioridade às ter ,
ras situ<2l..das nas regiões de maíor densidade demográfica, mais próximas
dos grandes centros de consumo e
onde mais freqüentemente se verifiqua a existência de latifúndios ímprodutivos ou explorados antíeconômicamente ,
Al;t, 13. A SUPRA promoverá entendimentcs com os Estados, Distrito
Federal. Territórios e Municípios interessados, concertando com as respectivas autoridades as providências
administrativas necessárias à melhor
execução das medidas previstas neste
decreto,
ô
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.As desapropriações de que

trata o presente decreto serão custeadas com os recursos orçamentários
próprios da SUPRA e das entidades
convenentes .
Art.

15.

A SUPRA

utilizar-se-á

preferencialmente dos serviços téemcos dos Ministérios da Guerra, Marinha. e' Aercnáutdca, com vistas aos
estudos necessários à efetivação dadesapropriações autorizadas por êste
decreto, nOs têrmos dos convênios celebrados com os Ministérios citados
em 24 de

janeiro de 1904, 03 quais

ora são ratificados em seu inteiro
teor
Art. 16. Fica a SUPRA autorizada a baixar os atos necessários à complementação das disposições dêste de-

creto.

Art. 17. Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revo.,
gadas as disposições em contrário.
Brasilie., em 13 de março de 1964;
143l? da Independência e 16'? da. República.
JoÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho
SylVio Borges de Souza Motta
Jai1' Ribeiro

Considerando que constttui monouolio da Umáo, na forma <.10 presente
no inciso rt, til. artigo 19 da mencionada Lei nv 2. OQ4. a -eríneoa., etc
petróleo nacional oU estrangeiro;

de, acordo com o estabelecido no mcíso II do artigo 29 da cítaôa Lei numero 2.004 a execução do mcnopono
estatal do petróleo;

Anysio Botelho

DECRETO N9 53.701 _
DE:

Considerando a deliberação do con,
selho Nacional do Petroteo, aprovada
era sua 1. 222~ Sessão Ordinária, reausada a 22 de janeiro de 196i1 que
recomendou. a integração do monc.,
pólio estatal do retino do petró'eo, ?1.0
exercido da ccmpetênclg de superintender as medidas concernentes ao
abastecímento nacional do petróleo.
bem como disciplinar-lhe a produção.
a ímportaeão, a retmaçào, o truns.
porte, a dístributçào E' o com.q,·c:o de
petróleo e de seu zdertvados, de acôvdo com o que dispõem a Lei número
2.004, de 3 de outubro de 1953, o De
ereto-lei ne 538, de 7 de julho oe. ln8.
e o Decreto nv 4.071, de 12 de maio
de 1939;
Constderarxto que nos têrmos 0.·0
Decreto-lei nv :':95, de 29 re abra; üt
1938, a retínaçao do petróleo nacional ou importado, é declarada 8e1'-"1
ço de utilidade PUblica, e, ;)01' isso
mesmo, tmprescmdivel à segurança na;
cíonal:

Consíder andr, que incumbe à Pe
tróleo Brasileiro S.A. - PET:aOBR.as

Ney Galvão
Expedito Machado

MARÇO

ExECU'l'IVO

DE

13 ::::íE

1964

Declara de utilidade púbNca para
1m3 de desapropriaçao em lavor
da Petróleo Brasileiro S. A.
PETROBRAS, em caráter de urqcn-:
esc, as ações das companhias permissionárias do refino ce petroteo .

O presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere I) uctigo 87, inciso I, da Constdtuíção, ateudendo ao disposto no artdgo 24 da
Lei n? 2.004· de 3 de outubro de 1953;
nos artigos 29 e 15 e seus parágrafos
do Decreto-Ieívnv 3.365, de 21 ce JUnho de 1941, alterado pela, Lei núme;
1'0 2.786, de 21 de 'maio de 19.513: na
conformidade com a expressa per
missão contida nos artigos 3ge 46 da
citada Lei no 2.004, e

Considerando que a referida Lpl
nv 2.004, no seu artigo 46, permne
à
Petróleo Brasrleíro S. A.
PETROBRAS, independentemente de
'autorização egisíativn, tomar-s., acionista das empresas permtesíonartaa
da rennaçao do petróleo, cujos .ttulos
de autortsa- o foram deferidos anteríorments ao advento da. mencícnada Lei ne 2.004; .

Considerando qUe' (, disposto no artigo 39 da citada LrJ nc 2.0{}<;',

f2(;111-

a Petróleo Brasileiro S. A.

ta
PE

'''Bi. AS operar

diretamente ou

através de subsidíár ías:

Ccnaíderando que para etettvar -re
o cumprimento da uísposíçao expr-essa no artigo 46 da L>f:i nv 2. OD4 (te
3

G~'

outub-o de 1953

2, formo Iees t

ha,b:l e a «eseu -opnacao «as ;"lJ:oe~
cas ccmpanmas permisaiona.nas co

ATOS

refino de petróleo, consoante o. disposto no artago rv do oresente De-

ereto, no, ,;.€~rmos do Decreto-lei número 3.365 de 21 de junho de 1941 alterado pela Lei ne 2.786 de 21 de
maio de 1956;

Considerando o incremento do con-

sumo de produtos petrolíferos;

iIt1.1S-

pensável ao ueaenvolvín.ento eccnomico do Pads. e

8"
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necessidade de so

Iucíonar acequaqamer te o abastecimenta nacional de petróleo, tendo c-u
vista, o interesse naeional ;
Considerando que a reter-da Lei
nc 2.004, nar-nsposlcâo 00 seu arngu
45, proíbe as companuíax permisaíonárías do refino ~epetrót,~o o aumento de .sua atual capacidade de
refínaçàc:
Considerando que a- ampliação das'
instalações dessas refinsr',':l,,: em lugar
de construção de novas, resulta em
substancial economia para o Pais'
Co-nsidera-ndo que o conflito. estrutural entre o regtms jurtdico misto
vig-orante no parque nacional de rE'fino de petróleo e a lógica eoonórmca a que deva submeter-se a própria
expansão da~' capacidades das refinarias para suprir, pelos menores custos.

Art 3° A Petróleo Braaíleíro S.A.
PETROBRAS assistida pelo Conselho Nacional do Petróleo e se.. b a supervisão do Ministério das Mmase
Energia promovera co prazo de trtuta (30) dias a desaproprtação, objeto
dêste Decreto, e a executar, amigavelou judicialmente, cem seus própnos recursos.
Art. 49 A desaprop-iaçâo de que
trata o presente Decreto é declarada
de natureza urgente para o.'> efeitosdo artígo 15 do Decreto -Lei n? ·L :j6b,
de 21 de junho de 1941, alte;-atd-o peja
Lei nv 2.786; de 21 de ma.c de H6fj.

Art. 5° t:ste Decreto entrara em
vigor na data da sua ry'-.'b;icação, !'evogados os atos e dtsp.rccccs em ccn-

n-arro.

Brastlía, 13 de marco de 1964 143\1
da Independência e 7M da RepÚbliG~
JOÃO

GOULART

Antõmo de Ouoetra Brito,

DEORETO N9 53,702
MARÇO DE· 1964

DE

14 DE

regionais elo

Tabeia os aluguéis de imóveis, no território nacional, e dá outras providências,

Oonslderando os ínarredáveis com-

o Presidente d-a. República, usando
da atrtbuícâo que lhe confere G artrgo
87, I e art. 2° VI, da Lei nv 1 ;521,

os díverscs

mercados

Pais, recomende a integração do monopólio estatal do refino; e
prormasos do Govêrno com a pouõ-a
de emancípaçâo cccnômtca nacional,
cuja construção há de ser realízacu

peba expansão e Iortalecâmento co
monopólio estatal do petróleo; decreta:
Art. 1'? Ficam declaradas de uraIídade pública, para fins de desapropríaçàn em favor da Petróleo Brasi~.A.PETROBRAS, as a'ções deproprte Jade de todos e quaisquer acíonrstas das companhia.,
eomtssíonà-

leiro

rias do refino de petróleo: Refmarra e
Exploraçáo de Petróleo "União" S .A.,
Refinada de Petróleos de Mangutnhog S.A., Compahta de Petróleo . fia
Amazônia S.A" Jndústrías Matarazzo

de Energia S.A., Refinaria de Petrc;
ler) Yptranga S. A.

e Destilaria Rio-

grandense de Petróleo S.A.
Art. 29 _'are. fixar-se o valor das
ações adotar-se-á o critério do § je do
artigo 107 da Lei de Sociedades por
Ações, Decreto Lei nv 2.627, de 26
setembro de 1940,

de

de 26-12-1951. de-creta:
. Art.. 19. Ficam tabelados Os aluguéis

oe imóveis e resuectívo mobtljá-to em
todo o terrltórfo nacional, que se
acha~ atualmente desocupados ou
que VIerem a vagar, de acôrdo com os
itens seguintes:
a) aluguel de um quarto: até 1/5
do salário mínimo local;
b~ aluguel de habitação de quarto e
cozinha ou quítinete: até 2;& do salário mínimo local;

C) aluguel de habltaçâc de sala, um
quarto e cozinha ou quítínete: até
3/5 do salário mínimo local;
d) aluguel de habitação de sala,

um quarto, cozinha e dependências de
empregado: até 4/5 do salário mínimo

local;

e) aluguel de habitação Ie sala e
dois quartos, com serviço de empregados: até 1 salário mínimo local;
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j) aluguel de habitação de sala. 3
quartos, com serviço de empregados:
até 1 e 1/2 salário mínimo .local:
g)

aluguel de mobiliário completo:

ate 20°/,) do varcr do aluguel mensal

do apartamento.

§ 19 Cada peça a mais doas contempladas no presente tabelamento,
autorizará o aumento até 1/5 do Sl3.láa'Io mínimo local;
§ 2<;1 Os valõres actma expressos serão reduzidos de 20% na zona subur-

bana,

39 Compreende-se como quarto
ou sala, para o efeito do presente ta§

belamento. a dependência predial que
tiver um mínimo de 2,80rn por 3,50'ill.

Art. 2(1" São mantidos inalterados 0$
valôres dos a luguéía amparados pela
Lei do tnquüineto.
Art, 3\1 O Oomissaríado de Defesa
da Economia Popular fará o levantamento dos prédio, desocupados para
observância do disposto no art. 9'1,
VI. da Lei 1.521. de 26-12-19&1. em
virtude do qual constítur contravenção
ter prédio vazio por -mais de 30 r trln,ta)
dias, havendo pretendente que
ofereça como garantia de Iooação importância Correspondente a três meses de aluguel.
Parágrafo únjco. Verificada a contravenção de que trota êste artigo o
processo será encamínhaôo às autoridades policiais competentes para formação da ação criminal para -rpjioacão da pena de prisão simples' de 5
(cinco) dias a seis meses e multa de
1 a 20 mil cruzeiros.
Art. 4Q As diárias dos notêís e pensões deverão ser ajustadas. a reouertmento do interessado..dentro de 30
(trinta) dias, de modo que cubram as
despesas e inversão de capital. com
lucro não excedente de 20% anuaís.
parágrafo único.
Caberá às autowídades mumcíoais arbitrar. de acôrdo com o criteria estabelecido neste
artigo, o aluguel o. ser cobrado pelo
apartamento ou quarto. quando se
tratar dé estabelecimentos licenciados
como hotéis ou pensões, nos têrrnos
do ~ 2 do art. '6 da Lei ns 1.300,
de ~8-12-1950.
Art. 5<:' O Comiss-ariado de Defesa
da Eco~omia Popular. dentro de 90
<noventa) dias. enviará ao Ministério
da Justiça e Negócíos Interiores a relação dos prédios e apartamentos desocupados. para estudo das providências necessárias à desapropriação por
utilidade social.
Q

,

Q
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Art. 6<:' O Oomissartado de Defesa
da Economia Popular solicitará la
cooperação das emprêsas jornalísticas
no sentido de só nublícerem anúncios
oe locação de prédios dos quais conste
o respectjvo preço, de acôrdo com c.
presente tabelamento.
§ iv Os anúncios Imprecisos, sem
espeelmcaçâc do objeto da tooaçâo,
representam. cocperaçâo com os cón-

traventores.

§ 2<:' São proibidos Os anúncios de
Iocaçâo em moeda estrangeira,
acôrdo com o art. 1Q do Decreto número 23.501, de 27 de novembro de

de

1933:
Al't:

7Q As seções de cadastro das
Prefeituras envjarão ao Comissariado
de Defesa da Econom1a Popular, 'den,
tro de 30 (trinta) dias, a relação dos
imóveis locados com os nomes dos
respectivos proprietários, formando
lista especial para os que possuírem
mais de urna unidade resídencíal .
Art. 8Q O Oomissarfado de Defesa
da Economia Popular e as Deleg-acias
Policiais competentes fiscalizarão a
execução do presente decreto, que entrará em vigor na data da sua publí-,
cação. revogadas as disposições em
contrário.
Bresilia, 14 de março de 1964; 143<;1
da Independência e 7{)Q da República.
JOÃo GoULART

A belardo Jurema

DECRETO NQ 53.703
MARÇO' DE 1964

DE

16

DE

Autoriza o Ministério da Marinha a
cominementar Os vencimentos dos
sennaore- que e:verçam categorias
conçéneres às pertencentes tis autarquias.
O Presidente da República resolve

Considerando o disposto no artigo
56 da Lei n» 3.780. de 12 de julho de
1960, ao determinar que Os serviços
marttimc, e fluviais administrados
·pela União. sob forma autárquica. terão os respectivos quadros de pesscat
COm observância das normas e do sistema de classificação de cargos ecostanteg da mesma Lei e ressalvadas ""s
peculiaridade da admmístração de
pessoal de cada entidade;
Considerando que as atividades ele
reparo, construçâc naval e fabncacno
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e armamento do Ministério da Marinha possuem as mesmas pecuharidades da adminístraçao de pessoal das
autarquias mencionadas;
Considerando que aquêles órgãos da
admímstracâo indireta já tiveram os
seus respecttvo, enquadi -imentos efetuados na forma da peculiaridade pre.
vista no citado artigo 56;
Considerando que essas peculiaridades Impôem a· adoção de medicas
particulares destinadas a aplicação ae
salário idêntico para as ativtdaoes
convênercs;
Considerando que os órvãos da aommistração direta, executores de ~'oi
rera, similares aos da admíntstraçs o)
indireta. neo deverão funcionar em
situação de inferioridade salarial, de-

creta:
Art. 1º Fica o Mmístério da Mannha autorizado a ccmplementar ns
vencimentos dos servidores que
ocupem cargos 'Ou funções análogos
as categorias funcionais pertencentes
autarquias marítámas.
parágrafo único. O Ministério da
Marinha fará o cálculo da complementação do pessoal atingido por êste decreto. tomando por base o salário vigente para cada categoria e o
percebido pelos servidores de atívídadoes congêneresç pertencentes às autarquias marítimas.
Art. 29 A complementação de que
trata o artigo anterior não Se incorporará para nenhum efeito aos Vencimentos dos servidores e vigorará até
que. defímda em Lei a sttuacáo de
peculíarídade prevista no artigo 56 da
Lei nv 3.780. de 12 de julho de 1960.
para 'OS órgãos da Administração Direta. seja revisto, pela Comíssao de
Classificação de Cargos. o enquadramento ríêsse pessoal, a fim de atender
à referida peculiaridade.
Art. 3° Para cumprimento do artl_
go anterior. será enviada mensagem
ao Congresso Nacional, no prazo de
trinta dias,' encaminhando projeto de
lei que regule a situação de peculiartdade mencionada neste decreto.
Parágrafo único. O Departamento
Admínistratdvc do Serviço Púbuco
efetuará os estudos necessários ao
atendimento das providências prevtstas neste artigo.
Aru. 4° O Ministro da Martnria
baixará as normag necessàrtaj, ao cumprímento do presente decr-eto.

as
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Art. 59 ~:o;te decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíçóes em contrario.
Brasuía. em 16 de março de 1964;
143 0 da Independência e 769 da República.
Jo~o GOULART

Sylvio Borges de Souza Motta

DECRETO N9 53.704
MARÇO DE 1964

DE

ia

DE

Aprovà o Regulamento do Funô,o Nacional de Investimentos (FUNA]) ,
mstituuio nezo ar~jgo 74 da Lei n V
4.242, de 17 àe julho de 1963, c etá
outras -annnaenoíae,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artégo 87, item r, da Constittnçào, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Fundo Nacional de Investimentos (PUNAD, ínstítuído pelo art.
74 da Lei no 4.242, de 17 de julho de
1963, que com este caixa, aSSin(1~O
peh Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda.
Art., 2\> Pica extinta a Comissão de
Oetesa dos Capitais Nacionaís. no Mírustérto .da F\lzenda, criada ceio Decreto uv 41.427, de 25 de aorü de
1957, e modíftcada pelos Decretos ns.
47.811. de 23 de fevereiro de ',9ÔO, e
50.916. de 6 de julho de 1961.
Art. 3 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), em 16 ce março de
19lA: 143º da Independência e 76º da
República.
Q

Joào

GOULART

Ney Galvão

REGULAMENTO DO FUNDO
NACIONAL DE
INVESTIMENTOS
PARTE I
DO FUNDO NACIONAL DE
INVESTIMENTOS
CAPÍTULO I

Natureza, Fins e Duração

Art. 1<:' O Fundo Nacional de Investimentos (FUNA!) é um patrimô-
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nío especialconstituido por uma universidade de bens, direitos e obriga-

cões, sem personalidade jurídica Nacional e administrado pelo Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico, destinado a assegurar o nível
de investimentos federais previstos
no plano de desenvolvimento nacional e a incentivar a poupança popular, canalizando-a. para
aplíoaçêes
destinadas ao fortalecimento da economia rural e industrial do País, mediante a participação em emprêsas
controladas pela. União Federal.
S 19 Os bens e direitos consütutíVOs do FUNAI não integram nem se
confundem com o patrimônio do
B'NDE, que Os possuirá e administrará em nome do próprio Fundo.
§ 2'? As obrigações no FUNA! serão assumidas pelo BNDE em seu
nome e à conta do Fundo, que por
elas responderá.
§ 39 Os bens, direitos e obrigações
do FUNAI e as operações com êle
relacionadas serão objeto de contabilização especial, em separado, por
parte do BNDE.
Art. 29 O Fundo Nacional de Investimentos tem per fim:
a) assegurar O nível dos investimentos federais previstos no plano
de desenvolvimento em execução;
íb)
incrementar os investimentos
federais destinados àj execução do
plano. de desenvolvimento nacional.
C) incentivar a poupança através
de oferta de títulos capazes de proporcíonar aos seus tomadores uma
proteção contra a desvalorízação da
moeda, a par de um rendimento líquido consentâneo com a evolução
econômica, do País;
d.) canalizar essa
poupança para
aplicaçõas desâínadas ao foritalecímenta de infra-estrutura econômica
rural e índustrtal do País, mediante
a participação do PUNAI em emprêsas controladas pela União Federal, e que tiverem condições de
rentabilidade-

e) ampliar' o mercado de cipitais.
Art. 30 O FUN~n terá duração por
prazo indeterminado.
CAPÍTULO

II

Dos participantes

Art. 49 São participantes do FUnaâ:
a) a União, através do Tesouro
Nacional;
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b) as demais pessoas jurídicas de
direito público· interno ou de direito
privado;
C) as pessoas físicas
portadoras
dos participantes do FUNAI:
a) participar dos lucros do FU-

NA!-

b/

participar do acervo líquido do
PUNAI no caso de sua liquidação.
Parágrafo único. As pessoas jurtclicas de direito privado e as pessoas
físicas portadoras de Cotas de Participação no FUNAI terão direito ao
resgate de suas cotas, na forma estabelecida. quando de sua emissão.
CAPÍTULO

IH

Do capi"{kil e das Cotas de Partici-

pação

Art. 69 O Capital do Fundo Nacíonal de Investimentos será dividido em Cotas de Participação, sem
valor nominaã fixo.
parágrafo único . O capital do FUNA! será expresso em moeda nacional e variará:
a) de acôrdo com o número de Cotas de Participação em. circulação;
b) de acôrdo com o valor contábil
de cada cota de Participação, apurado anualmente nos têrmos do artigo 11 dêste Regulamento.
Alit. 79 O capital do Tesouro Nacional no FUNAI será· integralizado;
a) com o porduto da colocação do
empréstimo
compulsório instituído
pelo art. 72 da Lei nc 4.242, de 17 de
julho de 1963;
b)

com o valor de, Incorporação ao

FUNAI das ações do Tesouro Nacio-

nal em Sociedades controladas pela
união e que tivessem oondíções de
rentabilidade;
c) com o valor de incorporação do
mínimo de 51 % das acões de sociedades controladas por agênelas da União
Federal, exceção feita das que exercitem atividades subaídiáriac da sociedade controladora ou principal, atendida a condição estabelecida na allnea "d", do artigo 2.\1 -íêste Regulamento;
d) com os resultados do próprio
.PUNA! atribuídos às cotas do Tesouro Nacíonal e capitalizados anualmente;
e) com os recursos orçamentários
C:IUe forem destinados ao FUNAI.
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Art. 8.9 Os demais partdcipantes do
FUNAI 'Poderão integralizar cotas de
Participação:
a) pela conversão de 'I'ítulos de
Investimento em Cotas de partdcíua-

çâo mediante exercício da opção prevista no art. 73 da Lei n.c 4.242, de
17 de julho de 1963;

b) pela aquisição de Cotas de' Partícípaçâo criadas nos têrmos do arüêo 12 dêste Regulamento.
Parágr-afo único. As agências da
União Federal poderão Integralizar
Cotas de participação com ações de
Sua propriedade em emprêsas controladas pela União Pederel e que tenham sido incorporadas ao F1JN AI.
Art. 95) O valor de incorporação ào
FUNA! das ações a que faz menção
o art. 75', alínea "b" do presente Regulamento, será apurado, mediante o
rateio do patrimônio líquido da sociedade pelo número de ações 'representativas do capital social respectivo.
Parágrafo único. O valor do patrimônio liquido a que se retere êste artigo será apurado em função do Valor demonstrado no balance anual da
sociedade, levantadas no curso do
exercício financeiro do FTJNAI e da
correção monetária do respectivo ativo imobilizado nos têrmos do artigo
'57 da Lei n.v 3.470, de 28 de novembro de 1958, mediante aplicação mtegral dos coeficientes fixados pelo Conselho Nacional de Economia. para a
data do balanço da sociedade.
Art. 10. As Cotas de Partdcípaçâo
serão íntegralízadas de uma. só vez e
em moeda corrente do País. ressalvadas as hipóteses previstas na alínea
"a" do artigo 8.9 e em seu parágrafo único, e no artigo 9.9 do presente
Regulamento.
Art. 11. As Gotas de Paa-ticípação,
em cada exercício, corresponderâo a
Um valor contábil fixado com base
no resultado apurado no balanço do
exercício financeiro anterrcr ,
~ 1.'? AS Cotas de participação, subscrítas no curso' do primeiro exercicio financeiro do FUNAI (1963-i964)
serão emitidas Com base no valor contábil de mil cruzeiros (Cr$ 1.0DO,OO)
POr cota.
§ 2.9 O valor contábil das Contas
de participação, determinado para
cada exercício constituirá a base pera.
o resgate ou participação no acêrvo líquido do FUNAI, em caso de liquidação.
Art. 12. _O capital do Fundo Nacional de Investimentos será rcpre-
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sentado, inicialmente, por duas categarfas de cotes de Partlcipação:
a) Classe A comuns, mtransferíveis e não resgatáveis, emitidas em
nome do Tesouro Nacional,
b) Classe B nreferenoiais, ao
portador e resgatáveis, resultantes da
conversão dos titulas de ínvestâmentos a que se refere- o art. 73 da Lei
n.o 4.242, de 17 de julho de 1963.
§ 1.90 Conselho de Admlniatraçâo
do BNDE, por proposta do conselho
de Operações, a que se refere o art.
31 dêsteRegulamento, poderá criar
novas categorias de cotas de Participação destinadas à subscrição voluntária, bem como rtxac ~.S condições
de seu resgate.
§ 2.9 As Cotas de Participação da
Classe B serão resgatadas mediante
sorteio anual de 25 % de cada série
realizando-se o primeiro sorteio no
quinto exercício financeiro do FUNAI
a contar do exercício da emissão da
cota.
Art. 13. O título de propriedade
das Cotas de participação será representado por uma cautela correspondente ao número de Cotas suescrttos e integraldaado .
Parágrafo único. As cautelas de
Cotas de Partdcipação da Classe B
serão emitidas por séries correspondentes ao exercício financeiro do
FUNA! em que se efetivar a subscncão e integralização das Cotas respectivas.
Art. 14. .às Cotas da
Classe A.
pertencentes ao Tesouro Nacional.
serão representadas:
a)

pela incorporação ao

FUNAI

'ações da Uníãc Federal, referâdas
na alínea "o" do artigo 7.9 dêste Regulamento;
,b)
pelOS recursos orçamentários
que venham a 5'21' desbtnados ao
d-1,S

l"UNAr·

c) peia capitalização anual dos dividendos atribuídos ao capttcl do
Tesouro Nacional.
Art. 15. As cotas 6e partlcipaçâo
da Classe B; resultantes da conversão dos Títulos de-rnvesümentos, farão jús, privativamente.
a) ao pagamento prererencíed do
dividendo anual de até ·5% sôbre o
valor contábil atncuído à cota pelo
'balanço do último exercício finenceíro do Y"úNAI, e participação, em
igualdade de condições, com as Gotas d'3J Classe A, nos lucros remanescentes;
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b) prioridade no Reembôlso do Y~'.
lar contábil, no caso de liquidação
do FUNAI.
CAPÍTULO IV

Dos t-noeetimcntoe
Art. W. A aplicação dos recursos
do FUNiAI será.. feita. sob a forma de
suuscríção

d-e capital

de emprêsas

controladas pela União e que tíverem condíçõçes de rentabilidade.
'§ 1. ÇI Os recursos do FUNAr serão
aplicados em empreendimentos destínados ao fortalectmento da economia rural e industrial do pais, na
proporção de 25% (trinta. e cinco por
cento) e 65-% (sessenta e cinco por
cento), respectivamente.
§ 2. Na, aplicação dos recursos do
FUiNAT será também observado o
disposto no at-t. 34 d'3J Lei n c 2.973,
de 26 de novembro de 19:56,
Art. 17.
Os recurso do FUNAI
poderão ser aplicados na- subscrição
de ações ordinárias ou preferenciais,
com Ou sem direito a voto.
Parágrafo único. Os recursos do
PUNAI somente poderão ser ap_licados na subscrição de ações preterendais que assegurem participação Integral nos lucros excedentes 13.0 divídendo mínimo a elas garantido.
Art. 18. Os recursos do FUNAI
serão aplicados de acôrdo com o
"Orçamento de Aplicacâo'
anual
submetido à aprovação "etc Ministro
da Fazenda, pelo Conselho de Administração do BN'DE e compreendendo uma relação justificada das operações propostas e uma estámatíva
das operações previstas para. o exercício subseqüente,
§ 1.0 O "Orçamento de Aplicação"
de que trata êste .. artigo será elalborado e submetido à aprovação -do
Ministro da Fazenda a.téo dia 15
de maio .d§' cada ano, considerando8"2 tàcítamente aprovado, na ausêncíe de manífestacâo do Ministro, nos
30 (trinta) dias seguintes.
§ 2 Q Na hipótese de os recursos do
FUNAI
revelarem-se
énsutícéentes
para atender' a tôdas as operações
de capital necessárias às eocledades
que satisfaçam ao requisito da arinea "â", in fine, do art. 2:.0 do presente Regulamento, as aplicações
obedecerão a um critério seletivo
tendo em consideração a vantagem
relativa oferecida pelas diferentes soç
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ciedades, em face das necessidades
da economia nacional.
Ao:t. 19. As operações de aplicação dos recursos do FUNAI compreendem:
a) operações de subscrâção de capital destinadas à consecução, pela
sociedade beneficiada, de projetos
novos;
b) operações de subscrição de capital destinadas a assegurar o de..
senvolvímento da sociedade beneficiada, considerada como projeto gtocal e dinâmico, desde que demonstrada econômica, financeira e têcnícamente a necessidade de aplicação
de recursos para assegurar ou aumentar a rentabilidade da sociedade
ou permitir-lhe promover melhoramentes; ampliações setoriais e complementação de instalações com o
mesmo objetivo;
c) operações de subscrição de capital inicial de sociedades que apreIsentem condições de rentabílidede
compensadora e de liquidei.
§ F As operações de subscrição 'de
capital destinado à realização de projetos novos serão examinadas e decididas pelo Cceiselho de Operações
do FUNAI mediante a aplicação de
critérios a serem estabelecidos pelo
Conselho de Administração do BNDE
por proposta. do Conselho de Operações do FUNAI.
§ 2Q As operações de subscrição de
capital destinado à expansão de sociedade considerada como projeto global e dinâmico, serão estudadas e
resolvidas pelo Conselho de Operacões do FUNAI mediante exame da
situação apr€sentadapela. sociedade
interessada e tendo em consideração,
principalmente, o comportamento da
sociedade nos últimos três (3) anos,
ínclusíve sua eficiência administrativa, sua polítiCa comercial, seus resultados econômicos e· sua posieâo
financeira.
~
§ ,3Q As operações de subscrição de
capital inicial de sociedade em constituição serão analisadas e decididas
pelo Conselho de Operações do FU~
NAI, tendo em vista a natureza das
atividades a desenvolver, suas ccndições de rentabpídade em face do
mercado correspondente, as características das inversões patrimoniais
por elas requeridas e Os reflexos da
SUa ímplantaçâo na economia do
País.
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Art. 20. A incorporação à carteira
do FUNA! de ações de uma sociedade
controlada pela União Federal e que
atenda ou possa atender, na época
da sUa incorporação, ao requisito a
que faz menção a alínea -u-, in nne.
do artigo 29 do presente Regulamento,
não implicará em compromisso de
subscrição, por parte do F1UNAl, de
futuro aumento do capital da mesma
sociedade.
parágrafo único. O PUNAI não poderá subscrever aumento de capital,
mediante pagamento em moeda, das
sociedades cujas ações integrem sua
carteira e que, durante dois (2) anos
consecutivos, após a incorporação,
deixem de apresentar rentabilidade
compatível com a correção monetária
de ativos e resultados.
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Parágrafo único. As ações não
poderão ser vendidas gior valer infer.ior ao constante do último balance
do FUNAI, salvo na hipótese da
alínea "c" dêste artigo e desde que
a venda se faça em Bôlsa.
Art. 23. A compra de. cotas de
!Plarticipação, pelo próprio FUNAI,
somente será efetuada em Bôlsa e
tendo por fim;
a) preservar a. cotação das Cotas
no mercado em nível razoável, tendo
em vista o seu valor de ativo líquido
e a sua rentabilidade;
b) 'aumentar o valor do ativo liquido do FUNAI por Cota de Participação em circulação, sempre que a
cotação das ações da carteira do
FUNAI e das cotas de Partãcípacãn
tornar vantajosa a redução do capítal do ,PUNAI mediante realização do
CIí?ÍTULO V
seu ativo imobilizado, nos têrmos da
alínea "c" do artigo 22 do presente
Das Operações em Bôlsa eno
Re~ulamento.
M erctuio de Capitais em Geral
Parágrafo único. A aquisição das
Art. 21. O Fundo Nacional de Incotas de Participação não poderá ser
vestímentos poderá operar na Bôlsa
realizada por preço superior ao vade Valôres ou diretamente no Merlor contábil, apurado no último baeado de Capitais, para a compra ou
janco do PUNA!.
venda de:
Árt. 24. l!: vedado aOS membros
a)acões que integram a sua Carda Administração do PUNAl, como
teira;
do Conselho de Administração e da
Diretoria do BNDE, negociar com
b) dirertõs de subscrição de aumenanões de sociedades que integrem por
tos de capital nas sociedades cujas
ações integrem sua carteira;
carteira do FUNA!'.
c) Cotas de Participação no FUNAI.
Parágrafo único. As operações de
PARTE II
que trata êste artigo serão feitas em
Bôlsa ou através de agências banDAS SOCIEDADES CONTROLADAS
cárias governamentais, observadas as
PELA UNIAO F-EDERAL CUJAS
normas que vierem a ser fixadas pelo
ACõES INTEGREM A CARTEIRA
Conselho de operações do FUNAI.
DO PUNAI.
Art. 22. As ações da Carteira do
Art. 25, As Sociedades cujas ações
FUNA!' só poderão ser vendidas;
venham a Integrar a carteía'a . do
Fundo Nacional de Investimentos
a) para a a-ealízação de recursos
deverão corrigir anualmente o seu
Iíquídos destinados a atender ao resativo imobiliz-ado, nos têrmos do argate de Cotas de Participação no
tigo 57, da Lei nc 3'.470, de 28' de
PUNAI;
novembro de 1958, aplicando mtegralb) para a realização de recursos
mente os coeficientes de correção filíquidos destinados a efetuar outros
xados pelo conselho Nacional de
investimentos que proporcionem maior
Economia e fazendo o reajuste da
rentabilidade para o FUNAI;
seu capital socíal, nos têrmos do
c) para a realização de recursos
-art. 75 da Lei nv 4.242, de 17 de
líquidos destinados à aquisição, em
julho de 1963.
Bôlsa, de Cotas
de Participação,
§ 19 A correção. do ativo e o auquando a cotação das ações a vender
mento do eauítal a que se refere êste
e das Cotas a comprar oferecerem
artigo serão ~ realizados até o dia 30
vantagens para os participantes do
de abril de cada, ano.
PUNAI.
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§ 2« O representante do FUNAI
nas Assembléia Gerais das sociedades que integrem sua carteira, não
dará sua aprovação aOS atos da Diretoria que deixar de cumprir ou de
fazer cumprir o disposto neste artigo
e seu parágrafo 1°, comunicando
imediatamente seu voto, por inter-

médio

do

Diretor

da Carteira do

FUNAI, ao Ministro da Fazenda e

ao Ministro de Estado da Pasta a
que estiver jurisdicionada a sociedade.
Art. 26. ,A administração das so-

ciedades cujas ações integram a carteira do F"UNAI será conduzida de

forma a assegurar:
a) condições de rentabilidade compatíveis com a correção monetária
do ativo;
b)

capacidade de

distribuição de

dividendos em espécie.
§ 1.° Na fixação do preço dos pro-

dutos ou tanras e comissões dos serviços, as parcelas destinadas a constituição do Fundo de Depreciação e à
remuneração do capital serão computadas 'como base nos ativos atuaãlzados deiacôrdc com o art. ~_ dêste Regulamento e em função das
condições de rentabiltdade estabelecidas no parágrafo 'Único, -in tine. do
artigo 20, também dêste Regulamento
~ 2.° Na fâxaçào dos dividendos a
distribuir em espécie serão atendidos critérios tendo em vista as necessidades de equilíbrio do FUNAI e
de sustentação do valor das ações
no mercadó de valores.
§ 3Q A necessidade de recursos paa-a
atender a programas de investimento das sociedades não deverá
prejudicar a dís'tríbuíção de dividendos em espécie, buscando a sociedade
os recursos faltantes através de
aumento d n seu capital, a ser 'Subscrito. pelo .FU'NlAJ. ou por terceiros.
Art. 27 A admímstracão da FUNAI
manterá servíçó permanente destinado' a acompanhar as atividades das
sociedades cujas ações integrem sua
carteira, bem como uma Auditoria
incumbida: de fiscalizar ststemàticamente as contas dessas sociedades.
s 1'.9 As sociedades refertdas neste
artiiSo fornecerão à Admínlstração do
FUNP.IT rodas as informações. períóctca- ou ocasícners que lhe sejam
requertdae.
~ 29 As scetedades referidas neste
arttwo remeterão à Admnnistrecão (10
FUNAI, COm antecedência. de 30
(trinta) dias das resp2Ctivas.t\..ssern-

E..XECUTI1fO

bléí as, os elementos necessários- ao
exame da. ordem do dia, cabendo à
Auditoria mencíonade neste artigo
nos casos de Assembléia destánada
ao exame de prestação de contas,
emitir parecer oircunstancíado capaz
de orientar a Administraçã-o do
FUNAT a respeito do voto a ser dado
se representante.
§ 3 .As sociedades que Integrem
a carteira. do FU'N1AI -u'emeterâo á
Admíraistração dêste, nos quinze (15)
dias que se seguirem à sua,. realizaGáO, cóp'as autênticas das atas das
assembléias gerais e dos órgãos de
direção da soci-eda-de.
Art. 28. As scmedades que integrem a cart-eira do F'ONAI e que
se disponham a realizar aumento de
capital, deverão submeter à A'Cim~
mstração dêste proposta justificada.
A7..t. 29. As sociedades que Integram a carteira do Fq:NtAI e que dêtiverem o contrôle de outras sociedades públicas Ou de economia mista" !providenóarão noveentddo do
cumprimento, pelas sociedades controladas' do ddsposto no presente .caQ

pítulo.

PARTE IH
DA

A'DMINIliSl1RAÇ&O! 'DO l'1UNAI

Art. 30. O BRnco Nacional do 02senvolvímento Econômic-o manterá
órgã-o específico, sob a denominação
de Gar,teira do Fundo Necional de
Investimentos, para administração do
PUNiAI e execuçâço das operações e
ses-nícos com êle relacionados.
Art. 31. A carteira do FUNi~T
compreenderá:
a) um Diretor da 'Carteira, responsável pela direção executiva das '3.,tividades da Carteira;
b) um conselho de operações, íncumbido de: supervúsíonar as atividades da Carteira, dentro dos limites do "Orçamento de Aplicação"
aprovado pelo Ministro 43; Pazenda:
deliberar sôbre as operações a serem realizadas e frxar-Ihes as normas específicas propondo ao Conselho de Administração do BNDE, as
medidas que se fizerem necessárias
ao melhor atendim-ento das rínaltdades do FURAI.
§ I'?. O DIretor da Carteira será
designado pelo Pr8sidente da Repúbltca, mediante decreto, entre 'Os dl-
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reteres do Banco Nacional do Desenvolvimento zconõnnco
§ 2°. O Conselho dê Operações será integrado dos seguintes membros:
a) Presidente do BNDE;
b)
Díretor-Supermtedente do
BN[)E;

Diretor da Carteira do FUNAI;
Diretor-Executivo da SUMOC;
Secretário-Geral do Conselho de
segurança Nacional:
f) Secretârro-Executívo da Coordenação do Planejamento Nacional:
g)
Procurador-Geral da Fazenda
Nacional;
h) Presidente do Banco do Brastl
S .. A. e da Petróleo Br3JS'ilei'ro S. A.,
tão logo as ações dessas sociedades
passam a integrar a carteira do ...
FUNMo
i) ~esidentes das sociedades que,
integrando a Carteira do FUNAI,
detenham o contrôle acionário de emprêsas subsídíárias que explorem o
mesmo earno de atividades ("hold'iC)

d)
e)

-nes" setortaís) .
§ 3 0 • O Conselho de
S~

Operações que

reunirá; pelo menos, uma vez por

mês, será presidido pelo Presidente
"do BNDE e nas suas faltas ou
impedimentos .pelo. seu Díaetor-Bupermtendente .
Art. 32. Ao Diretor. da.Cart-eira
do FUNA! incumbe':
a) admínistrar e dírígtr os negódos da Carteira, de acôrdo com o
"Orçamento de Aplíçacâo" anua.le
as normas e dtretrrzes traçadas pelo
Conselho de Administração e Díretoda do BNDE .e o conselho de Operações do PUNA!;
b) propor a nomeação, promoção,
. e. xonereçâ., ou demissão de runcionáríos de qualquer categoria e conceder licenças e abonar faltas;
c)
superintender e coordenar os
trabalhos dos ôiferentes órgâoa da
carteira;
d) propor a supressão
de cargos
e funções e 'a fixação dos respectivos
vencimentos;
e) manter o Conselho de Operações informado da situação dasesccíedades das quars a. Catctra do
FUNAI_ detenha o contrôle acionário.
Art. 33, O Conselho de Administração do BNDE; por proposta do
conselho de Operações, baixará os
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atos necessários organlzandr, e disciplinando os serviços administrattvos
e técrrícos da .Carteira do FUNAI.
Parágrafo único. 0.3 atos menc'onados neste artigo compreendem as
normas·.e instruções regimentais que
Se fizerem necessárias, inclusive M
relativas à emissão, conversão '8 compra. OU venda de Cotas de Parttclpaçâo, Plano de Contas do PUNAI
norma de escrituração rínanceíra e
critérios de balanços, balancetes e relatórics anuais de atividades da Carteira do PUNAI,
PARTE IV

Das Disposições Gerais, Flnais
e Transitórias

Art. 34, O exercício financeiro do
FUNAI iniciar-se-á a iv de 'julho,
encerrando-se a 30 de junho. do ano
subseqüente.
Art 35,
Até s~ssenta(6ü) dias
após' o término do exereícto fínancetro, a Admínistração do FUNAI
fará publicar, no Diário Oficial da
União, e nos principais periódicos de
grande circulação no País, prestação
de contes das attvldades do FU'NAI.
compreendendo :
a) relatório sintético;
b) balanço:
c) demonstração do valor da Cota
de Partdcípaçâo:
d) demonstração do resultado;
e) aplicação do resultado:
f) composição da carteira de títulos e análise de sua movimentação
no exercício;
ü) demonstrativo da posição e da
movimentação dias Cotas de Participação;
h) comunicação do valor de resgate da cota e do respectivo dividendo,
.
Art, 36. A Carteira do Fundo Nacional de Investimentos representará o Tesouro Nacional, nas assembléias gerais das sociedades que integrem sua carteira de títulos.
Parágrafo único, A representação
de que trata êste artigo será regulada em convênio entre Oi BN:DE e
o Tesouro Nacional.
Art. 37. O Tesouro Nacional
transferirá ao FUNAL, tnícíalmente,
como parcela de integralização do
seu capital, as ações ordinárias e
preferenciais, com ou sem direito a

3Iü
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voto, que possuir D:0 capital da. Corripanhta Vale do RIO Doce, da Oompanhía Siderúrgica Nacional, d~ .Petróleo Brasileiro Socíedade .ànõnima
_ PETROBRAS, das centrais Elé-

tricas Bi'asileira.s Sociedade Anôni-

ma _ ELETROBRAS e do Banco
do Brasil Sociedade Anôníma..
Art. 38. As ações a que se refere

o art. 37 dêste Regulamento serão
incorporadas ao FUNAlpelo seu
valor de patrimônio líquido, apurado

de conformidade com as normas estabelecidas no art. 99 do presente
Regulamento, e com base nos coeficientes de correção qUe o Conselho
Nacional de Economia viera fixar
para 31 de dezembro de 1963.
§ 1° As ações das .sociedades mencionadas no art.

37: dêste Regula-

mento serão transferidas ao F'UNA!
dentro do prazo de quarenta e cinco
(45) dias, contados da data da pubhcação <1'0 presente Regulamento, mediante têrmo assinado pelo Ministro
da Fazenda.
§ 29 A incorporação poderá ser feita, provisoriamente, pelo valõr nominal, para ser posteriormente ajustada de acôrdo com o valor do patrimônio liquido apurado nos têrmos dos arts. 25 e 38 dêste Regulamento.
,§ 3Q O ajuste a que se refere o
§ 21}, do art. 38 do presente Regulamento será feito diretamente na
conta da carteira de ações do FUNAI
e na conta de Capital do Tesouro
Nacional
Art. 39. O Consejho de Operações

do PUNA! examinará a situação das
sociedades a seguir relacionadas, tendo em vista a possibdidade de suas
ações serem incorporadas à carteira
do FUNA!, no curso do ano de 1964.
a) Companhia Aços Especiais Itabh-a S. A. - AeESITA;
b) Companhia Siderúrgica Pauhsta S, A. - COSIPA;
c) Campanha Ferro e Aço de Vitória S. A.;
d) Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S" A. - USIMI-NAs.
Art. 40. A extinta Comíssâo de
Defesa dos; Capitads Nacíonaís entregará à Administração, do FUNAI
a documentação em seu poder, relativa- às sociedades de que participe
o Tesouro Nacional.
§ 19 A Administração- do PUNAI,
mediante convênio entre o Tesouro
Nacional e o Banco Nacional do Desenvolvlmentn reconenneo, assumir?
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a representação dos ínterêsses da>,
União nas sociedades de que o Tesouro Nacional seja acionista.
§ 29 As ações das sociedades em
que o Tesouro Nacional seja majoritário, mas que não preencham a
condição da alínea d, in: tine, do
art. 29 do presente Regulamento, não
poderão ser utüízedaa para integralizar o capital de Tesouro Nacional
no PUNAI.
§ 39 Aplícar-se-âo, no que couber,
às sociedades nas condições referidas
no .. § 2Q dêstes artigos, as normas fixa-das, nos artigos 25 a 29 dêste Regulamento, devendo a Administração do
FUNAI empenhar-se para que estas
sociedades venham . a preencher às
condições requeridas 'para a incorporação de suas ações à carteira do
FUNAI.

Art. 41, As despesas com a manutenção e' administração dos serviços
da Carteira do FUNAI serão custeados com os recursos do Fundo, assegurado ao BNDE a taxa de administração de 2% (dois por cento} sôbre
o resultado líquido.
Art. 42. Mediante requisição pela
administração do BNDE a carteira
do FUNAI poderá utilizar os serviços dos empregados das emprêsas de
que o TeSOUro Nacional detenha o
oontrôle acionário.
Art. 43. O conselho de Administração e a Diretoria do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, no
prazo de trinta (30) dias, contados
da data da publicação do presente Regulamento, providenciarão os atos e
tomarã-o as medidas que se fizerem
necessárias à instalação e funcionamento da Car-teir-a do FUNAI.
Art. 44. A emissão dos Títulos de
Investimento ficará a, cargo da Divisão do Impôsto de Renda do Ministério da. Fazenda, cabendo às re3pectdvas estações arrecadadoras asubstituição das cautelas provisórias
do Título de Investimento pelos títulos definitivos,
Parágrafo único. O Ministério da
Fazenda baixará instrução regulando
o disposto neste artigo.
Art. 45. A Admirnstraçãc da Carterra do FUNAI tomará aspr.ovidências necessárias para. que, a cada
emissão de Titulo de Investimento
feita em conformidade com. o art. 42
dêste Regulamento, corresponda uma
emissão de Cotas de participação da.
Classe B.
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rearágraro único. As cotas ~a que
se refere o presente artigo serao registradas "como propriedade condicional do Tesouro Nacional:
a) que se resolverá pela conversão
do Título de Investimento em cotas
de Participação, mediante o exercício
da opção assegurada ao titular dêsse
Título (art. 73 da Lei no 4.242);
b) que se consolidará pelo resgate.
com recursos fornecidos pelo Tesouro Nacional, dos Títulos de Investimento a elas correspondentes, convertendo-se, nessa ocasião em Cotas
Classe A.
Art. 46. O Ministério da Fazenda
providenciará a inclusão nas propostas orçamentárias de cada exercício,
de 1966 a 1970, das dotações destinadas ao resgate e ao serviço de juros
dos Títulos de Investimento de que
trata o art. 73 da Lei no 4.242, de 17
de julho de 1963.
DECRETO N° 53. 70S -

Parágrafo único. No caso de ínsu-

fícíêncía parcial ou total das dota-

ções orçamentárias de que trata êste
artigo, a despesa com Q resgate e o
serviço de juros será realizada nos
têrmos do § 1Q do art. 43 do Código
de Contabilidade da União.
Art. 47. As Cotas de Participação
correspondentes aos Títulos de Investimento ou dracões de títulos resgatados com os recursos do Tesouro
jraoíonal, . na forma do disposto no
artigo 43 dêste Regulamento, passarão
à propriedade definitiva do Tesouro
Nacional, mediante têrmo assinado
pelo Ministro da Fazenda, incorporando-se ao patrimônio da União o
valor dessas Cotas.
Al't. 48. O FWNAI somente entrará
em liquidação mediante expressa disposição de lei.
Brasília (DF), em 16 de março de
1964. DE

17

Ney Galvão.

DE MARÇO DE

1964

Altera o Quadro do Instituto de Preoiaencia e Assistencu: dos servidores do
Estado (lPASE) e dá outras providências

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição. decreta:
Art. 19 Ficam críaooa, no Quadro do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) - Admínístraçâo Central e órgãos Locais - Parte Permanente as seguintes funções gratificadas, cargo
ísoíado de pro .... unento efetivo e demais cargos necessários ao funcionamenta da Subagêncía do Instituto na cidade de Ponta Grossa, Estado do
Paraná:

Numere
de

FUNÇÕES GRATIFICADAS

Cargos

1

9

Agente

.v • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •

udade. seguro Social, Seguros Ramo- Vida, Se- i
guros Rsmos-Geraís, Aplicação de capital, I
Arímintstratíva de Assistência e Serviço Mé- i
díco Local)

, ..

Cargo isolado de provimento efetivo

1

Tesoureírc-Auxíhar 29- Categoria
Demais cargos

2
6

3-F

Encarregadc de Turma (Administrativa. Contabí-]

1e Secão no Orçamento
Técnico de conteouíoaoe
onciai ne Seguros ,

·1
I

17-F

I

i
... [
I
I
I
I
!

,". I

13-A
12-A
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-----iNúmero i
de
i

Cargos

FUNÇOES

GRATIFICADAS

li

----------3

lU
lU
2

OflcEll de Administração

_

.

Escrrturárlo
Escrevente-Dactílôgraro . .

,

.
.

servIçal.

.

'

.

2:). Secâordo Orçamento

"

1

2

Médico
.'
Odontólogo . .
Aux'üar de Enfermagem

.

,

.

17-A
17_A
8-A

.

I1-A

.

3? Seeâo do Orçamento
1
2

FisC8.} Administrati·vo de Obras
Vigia.' . .
0'0

•••••••

o',

••••••

_,

•••••••••.•••••••••

7

Art. 29 ~te Decrete entrará em vigor na data de sua publicação, revo,
gadas as dísposíçoes em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964. 1439 da Independência ,e 7ôQ da República .
•JOÃO GOULAR'l'

AmaUr1/ Sil1;G

DECRETO NQ 53,706 - DE 17
MARÇO DE 1964

DE

Altera o Decreto n 9 49.130, ae 20 de
outubro de 1960

o Presidente da Repbüca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constãtuiçac, d.?ereta:
Art. 1Q Fica elevada para Cr$
130.0CO;OO (cento e trmta rol} cruzeiros) mensais, a partir de 19 de Janeiro de- 1964, a gratificação a que
se refere o art. 19 do Decreto número 49.130, de 20 de outubro de 19ôO.
Art. 29 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua pub-licação, revogadas as disposições em contra-

no.
Brasília, 17 de março de 1964; 1439
da Repú-

da Independência e 759

blica.

DECRETO N9 53.707 - DE 17 Dl::
MARÇO DE 1964
Eleva-se à categoria de Bmoaíxaâa a
Representação diplomática do Brasil junto ao Gonérno da Islândia,
com sede em Oslo.

o

Presidente da República, usando
atribuição que lhe 'confere o ertigo 87, itens I e i!I da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica elevada à categorta de
Embaixada a Representação Diplomática do Brasil junto ao Govêrno
dt" Islândia, com sede em Oslo.
Art. 29~te decreto entrará em
vigor na, data de sua publicação, r€~
vogedas as disposições em centrário.
Brasília, 17 de março de 1964; 1439
da Independência e 76 9 da República.
Ô3.

JoÃO GoULART

JOÃo GOULART

João Augusto de Araüto Castro.

João Augusto de Araújo Caetro,
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DECRETO N'? 53.708

DE

17

DE

MARÇO DE 1964
Autoriza o Grupo de Trabalho criado
pelo Decreto n'J 43,285, de 25 de
[eoereirc de 1958, a ceder à Caixa
Econômica Federal de Brasília, as
unidades habitacionais por si adquiridas ou construídas na Nova ccpital ,

o Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista os arts. 125 e 126 .do
Decreto-lei nv 9.760, de 5 de setembro de 1946, decreta,
Art. 1° Fica o 'Grupo de Trabalho
criado pelo Decreto nv 43.285, de 25
de fevereiro de 1958, autorizado a ceder à Caixa Econômica Federal de
Brasília. os imóveis 1101' si construidos ou adquirtdcs no Plano pllôto da
Nova Capital.
Art. 29 A cessão se fará no sentido de aproveitamento econômico de
interesse nacional, ficando a Caixa
Econômica Federal de Brasília, obrígroda:
a) promover a venda, dos imóveis
que lhe forem cedidos, aos seus legitimas ocupantes, pelo valor atual
com integral financiamento, SiOS jurOS de 8% (oito por cento) ao ano,
O pagamento do prêço dos imóveis
alienados poderá' também ser efetuado à vista na hipótese de parcelamento do 'pr"çc a prestação. CO!responderá no mínimo, a 25% (vInte_ e
cinco por cento) da remuneração
mensal total, a qualquer título, inclusive as chamadas "diárias d~ ~ra
silia" percebida dos cofres pubIle.?s
pelo adquirente: o valor, da prestaç~o
será reajustado proporcionalmente ~s
alterações de vencimentos OU salarios que venham beneficiar o a~qlJ~
rente, mesmo a titule de prumocao de
transferência de cargos ou carreiras.
de forma a corresponder sempre no
míntmo a. 25% (vinte e cinco por
cento) 'dia remuneração total mensal ;
b) a constituir com o preço pago
pela renda dos imóveis, que trata a
alínea "a", anterior e a parte dos
jUl'DS correspondentes a 6% (seis por

cento), o Fundo de Construções Res:denciacs de Brasília, Que será edmtnrstrado n'· uma Comissão composta
do pt-es'idcnte e do Diretol' da C:'l1'teira Hipotecária da Caixa Econô-
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mica Federal de Brasília, c10 Dirigente e. do Diretor Executivo do Grupo de Trabalho de Brasília -e, ainda,
d , um engenheiro de&ignado pelo Presidente da República;
C) a incorporar a parte coxrespcndente a.l% «to.s por cento) dos ",Jros de 8% coito por cento), cooraccs
aos compradores, a Caixa Econômica
Federal de Brasüía para fazer face
às despesas gerais com a execução
dos serviços ti que. ncará otmgaca ,
d) a ccnstderar, como part-e integrante do Fundo qualquer quan.ia
recebida em decorrêr.cta da cessão dos
imóv-eis que lhe forem entregues pzj,o
Grupo de Trabalho de Brasília, mc:1U.s.VL, no qr,e dIZ rcspeit., aos 1'(;;1-'
duuentos percebidos em deccr'rênora
de alugue, 'dos rerendos ímóveís, CC'Y!.10
em uecorréncía dos juros auferidos
pelos depósíbcs à disposição do .F'ulldo,
Art. 3'? O Fundo será movimentado
pelo Presidente da Ca,ixa Econômica
Federal de Brasília, de acordo com
as decisões da Comissão, somente poderá ser utilizada na construcáo ou
aquisíção de residências destinadas
aos servidores públicos, em Brasília.
Art. 4'? As construções Que forem
executadas COm os recursos do Fundo, serão promovidas pela Oonussão de
Obras do Grupo de Trabalho de Brasília, que provtdencíara os projetos,
especificações. concorrências, fiscalização e recebimento das obras.
A_'t, 3·) As construções que forem
executadas e 05 prédios que forem
adquírtdcs pelo Grupo de Trabalho
de Brasília, COm recursos orcecnenfários próprios serão também, cedidos à
Caixa Econômica Federal de Brasília,
no sentido de aproveitamento econômico e continuidade do processo de
venda,
l.l't. 69A distribuição de resídêncías
construídas ou adquiridas com recursos do Fundo ou crcamentário, caberá. a-o Grupo de Trabalho de Brasília.
Art. 79 A caixa Econômica Federal
de Brasília obedecerá às normas
usuais de sua Carteira Hipotecária
uuanto 30 processo de -venda das unidades residenciais que lhes forem: cedidas. no Que não colidir com o disposto neste Decreto.
Art. 89 A Comissão incumbida da
Administração do Fundo de construções de Residências, badxarr as- normas de seu funcionamento, bem ~?
mo aquelas indispensáveis à habüttacâo de cccnpra. inclusive no que diz
respeito aos prazos de opcâo .
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Aros

Art"

DO

PODER

99 . ~o ocupante das resídên-

c1,as adcuírldas ou construídas pelo
Orupo de Tr.§\balho, que declinar do
díreíto de cpçao de compra, ficará a.ssegurado, na forma da Lei do Inquílmato? a ccupaç~o do imóvel por mais

2

(dOAIS),

anos, findo os quais a Caixa

E'con~~llca Federal ~e Brasília pro-

~?VE.l~ a venda do Imóvel mediante
Iícttação pública.
" Art. 19. O presente Decreto entraI ~ em VIgor na data de sua publicaça?,. revogadas as disposições em contrano.

Brasflía, em 17 de marco de. 19S4
1439 da Independência e 7f3(J da Repú-'
bhca ,

ExECUTIVO

Art.. 2º O título da autorização de
que será, uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
~~l cruzeiros ccrs 5.000,00) e será váL<Á~ por doís (~) _ anos a contar da
data d:: transcríçâo no liv.ro próprio
de. Registro das Autorizações dePesp~qUlsa,

quisa .

Art.3~ Revogam-se as disposições
em contrár!o.

Brasília, 1? de março de 1964; 1439
da Independência e 76º da República.

.roxo

GOULART

Antônio de Oliveirc.' Brito

J'OÃo GOULART

DECREI'O N° 53.709 MARÇO

DE

17

DE

DE 1964

DECRETO NQ 53.710 - DE 17 DE
MARÇO DE 1964

no município de Lábrea, Estado d~

Autoriza Macisa
Mineração da
Amazônia. Comércio e Indúst1·Út
S,A. a pesquisar cassiterita no l1Wnicípio .de .Lâbrea, Estado do Amazonas.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
ayt. 87, nc I, da Constituição e nos
ter1?os .do Decreto-lei nc 1.9,85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta;
,

O Presidente da República usando
da atrib-uição que lhe confere o artigo
87· nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n.v 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Min-as)
decreta:
'

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Maria Aguiar a pesquísar cassiterita em terrenos devoluW'S no
lugar denominado Cotíara,
dístcíto e município de Lábrea, Estado do Amazonas, numa. área de
quinhentos hectares (5-ÚO ha) , delimitada por um retângulo, que tem um
vértice a mil trezentos e vinte metros
(1.320 m) , no rumo magnético de cinqüenta e uni graus e trinta minutos
sudoeste (5-19 3{)' SW); da confluência dos igarapés Borracha e' Borrachudo e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes compa'ímentos e
rumos magnéticos; dois mâl e quinhentos metros (2,500m), sul (8);
dois mil metros (2. '000 m) , teste (E).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização 'fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associato de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2º do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Art. 10 Fica autorizada Macisa ~
Mineração da Amazônia, Comércio e
Indústria S.A. a pesquisar cassttcn..
ta em terrenos devolutos no lugar denomin8;do Cctí. distrito e município
de Lábre. Esurdo do Amazonas. numa área de quinhentos hectares (500
ha) delimitada por um retângulo. que
tem Um vértice a mil seiscentos e sessenta metros O. 660m) , no rumo -nag.,
nétíco de sessenta graus noroeste (60º
NW), da confluência dos Igarapés
Castanha e Perdido e Os lados diver.,
gentes dêsse vértice. os seguintes comprimentos .e rumos magnéticos: dois
mil e quinhentos rr.etros (2.500 rm
norte' (N); dois mil metros (2. oconu ,
oeste (W)..
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
ectípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 19 de dezembro de 19'51, uma vez se verifique
é. existência na. jazida, como associado de qualquer das substâncias d
que se refere o artigo 2.0 do citado
Regulamento ou de" outras substân.,
cias díscrímínadaa pelo Conselho Na;
ctonaj de pesquisas.

Autoriec o. cw;adão brasileiro

.roeé Ma-

na Açuiar a pesquisar cassiterita

Ame.-·,'wnas.

ATOS DO PoDER ExEcUTIVO

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via auiêntica dêste Decreto, pagará a taxa ae
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
será valido por dois (2) anos a contar da data da transcriçáo no, livro
própi ia de Registro das AU~OriZ8A;Ôes
de Pesquisa.
Art. 3? 'Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964'; 143°
da Jndependéncín e 769 da Repúblíca.
JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO N.9 53.711 _ DE 17 DE
MARÇO

DE 1964

Autorizá a MlVcisa -
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Art. 2.9 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a .taxa de cín00 mil cruzeiros (cr$ 5.000,00) e sera
válido por dois (2) anos a cantar da
data da transcrição nó livro próprio
de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 3.? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964; 143.9
da Independência e 76.? da República.
JOÃo GoULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N.? 53.712 MARÇO

DE 17 DE

DE 1964

Mineração da
Amazônia, Comércio e Indústria
S .A. a pesquisar cassiterita 1/.0
mumicíuio 'de Lábrea~ Estado do
Amazonas.

Autoriza. Macisa
Mineração da
Amazônia, Comércio e Indústria
S .A. a pesquisar cassiterita no
municipio de Lóbrea, Estado do
Ama.<:0na8.

o Presidente doa República usando
da atríbu'çâo .que lhe confere o art..
87 n.v I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Macisa Mineração da Amazônia, Comercio e
Indústria S. A. a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lugar
denominado oott, distrito e municipio de Lábrea, Estado: do Amazcnas, numa área de quinhentos hectares (500 ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a novecentos e vinte metros tszumj , no rumo magnético de quarenta e cito
graus, trinta minutos. nordeste
(48.?3{},NE.), da confluência do Igarl)apé Cotíára no rio coti e os lados
divergentes dêsse vértice, OS segutntes comprímentcs e rumos. magnétiCOlS: dois mil e quinhentos metros
(2. 50'Om), norte (N); dois mil
metros (2. OOOm), Leste (E).
Parágrafo único. A execuçâc da
presente autorização fica sujeite às
estipulações do Regulamento aprova.
do pelo, Decreto n.v 30.230, de 1.9 . 4e
dezembro de 1951, uma vez se vertüque a existência na jazida, cc~o associado de qualquer das substâncías
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias d'ecrímlnadas pelo COnselho Nacional de pesquisas.

o presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, n.v I, da Ccnstdtuiçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.s 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada Macísa __
Mineração da Amazônia, Comércio e
Indústria S. A. a pesquisar cassiterita em terrenos devolutos no lugar
denominado Cotíára, distrito e muntcipio de Lábrea, Estado do, Amazonas, numa. área de quinhentos hectares (aOO ha) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a mil
duzentos e sessenta metros (1.260m),
no rumo magnético de cínquenta e
cinco graus sudeste (55.? SE) , da
confluência dcs igarapés Borracha e
oot'ara e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: dois mil e quinhentos metros (2. 5{)Om) , sul (8) ;
doís mil metros (2.Ü'OOm), ceste (W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita àS
estipulações do Regulamento aprovadó pelo Decreto n.v 30.230, de 1.0 de
dezembro de 1951, uma vez se verifieue a existência na jazida, ccmo associado de qualquer das substâncias
a que se refere o crb. 2.'? do citado
Regulamento ou de outras substânelas d'scrtmínadas Dela COnselho Nacional de Pesquisas.

Aros :00 PDm:R ExEcuTIVO

Art. 2.9 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que- será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (cr$ 5.00G,OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrtçâo no Iivro próprio
de Regfs.ro das Autorizações de pes~

Art. 211 o título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará 2J taxa de oinco mil. cruzeiros (Cr$ 5.000,(0), e será
válido POr dois (2) anos a contar da
data da transcrtção no livro próprio'
de Registro das Autorizações de Pe'3-

qutse ,

quísas.
Art. 3 Q Revogam-se

Art. 35' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de março de 1964; 143.~
da Independência e 7tJ.9 da Repú-·
blica.
JOÃo Gom..ART

disposiçõsc,

JOÃo GOuLART

Antonio de OÜveira Brito

DEORETO N9 53.713 -

as

em contrário.
Brasília, 17 de maeço de 1964; 1431;>
da Independência e 769 da República.

DE

Antonio de Oliveira Brito

1'7

DE:

MARÇO DE 1004

Autoriza. Macisa
Mineração da
Amazônia, Comércio e tnaasun«
S. A. a pesquisar cassiterita no
município de Lábrea, Estalo do
Amazonas.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe' confere o art. 8'7,
nv I, da Constituição e nos têrmcv
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código. de Minas), de-

creta:
'
Art. 19 Fica. autorizada Macísa .Mineração da Amazônia, C-omércio e
rndústrta S. A,a pesquisar cassitertta em terrenos devolutas no lugar
denominado Coti. distrito e município
de Lábrea, Estado do Amazonas, numa áre-a de quinhentos hectares, (500
ha) , delimitada por um retângulo, que
tem um vértce a mil seiscentos e
sessenta metros (1.ê·BOm), DO rumo
magméblco de cmqüenba e oito graus
trinta, minuto-s norceabe (58~ 30' NW)
da confluência dos Igarapés Castanha.
e Perdido e os lados d'vergentes.
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil
e quinhentos metros (2.500 mj , norte (N): dois mil metros (2.000 m) ,
leste (E).
Parágrafo único. A execução da

preventa autorízacão fica sujeita às
estípulacões do Regulamento
aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1<:' de
dezembro de 1951, uma vez se verífíque a existência na [aaida, eomo associado de qualquer das substâncias e
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substância...
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

DECRETO N" 53.714

DE

17 DE

MARÇO DE 1954

Autoriza Macisa Amazônia, Comércio
ciedade Anônima a
terita no município
do Amazonas.

Mineração aa
e Inàú-stria Sopesquisar casSiLãbrea, Estado

o presidente da República usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o artdae
87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei no 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) . decreta:
Art. 19 Fica autorizada Macisa Mineração da Amazonia, Ocmércín e
Indústria S.A. a pesquisar casstterrte
en, terrenos devolutas no lugar der
minado Cotdara distrito e mumctoío
de Lábrea, Estado do Amazonas' numa área de quinhentos hectares ....
(500ha), -delimitada por um i-etângu10, que tem um vértice de mil trezentos e sessenta metros (1. 360m). no
rumo magnético de sessenta e sete
graus sudeste (B7° SE). da contluêu.,

cía d03 Igarapés Plába e .racu e os
lados- divergentes dêsss vértice. os ;:'8gu.ntes cumprimentos e rumos magnétio::;s: doés mil e quinhentos metros
(2. 5GGm) , norte (N); dois mil metros
(2. ODOm) , este (E),
Parágrafo único.

A execução da
presente autorização rtca suj-eita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 30.230, de 1<) de
dezembro de 1951, uma. vez se vertfí.,
qUe avexístência na jazida, como as,
socíado de qualquer das substâncias
a que se refere o artigo 29 do citado

ATOs DO PoDER ExECuTIVO

Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Ar-t. 29 O título da Autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinc?
mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e sera
válido por dois (2) anos a contar da.
data da transcrição no Iívro: próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 17 de marr.o, de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.
J QÁü GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.715
DE 17 DE
MARÇO DE 1964
Retifica o enquadramento dos cargos
e junções de que trata o Decreto
n9 52.2'i:i7-A, de 15 de julhO de
19'63

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição
e tendo em vista o disposto no art. 58
da Lei nv 3.780, de 12 de julho de
19-60, decreta:
Art. 19 Fica retificado o enquadramento dos cargos e funções do
Serviço de Alimentação da Prevídêncía Social constante do Decreto número 52.2;57-A, de 15 de julho de
1933, bem como a respectiva relação
nominal, a fim de considerar enquadrado na série da Classe de Fiscal
da previdência, Nível 18-B, Código
2104, Antonio do Rêgo Vilar.
Art , 29 A retificação a que se refere êste -Decreto prevalecerá a partirde 19 de julho de 1960.
Art. 3? nste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 19-64,
1439 da Independência e 7S9 da
República,
JoÃo GOULART.
Amaury Silva.

D~CREI'o

NQ 53. 71ú

Ainda não foi publicado no Diário

onaai.

DECRETO N9 53.'71'7 - DE 17 DE
MARÇO DE 1964
Retifica o Quadro de Pessoâl do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica alterado o Anexo II
do Decreto nc 51.340, de 28 de outubro de 1961, a fim de fixar nos símbolos 2-C e 4-0, respectivamente, os
cargOS de provimento em comissão de
Direção Intermediária de ContadorGeral e Chefe de Serviço (SGO-SGI),
do Instituto de Previdência e Assistência dc-..s Servidores do Estado.
Art. 29 Ficam incluídos no Anexo II do citado Decreto nv 51.34ú-61,
e classificados como cargo de provimento em comissão de' Direção Intermediária, símbolo 4-0, seis cargos de
Contado- Chefe Seccional.
Parágrafo úníco . Ficam extintas,
no QUddro de Pessoal do Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores do Estado, as funções gratificadas de igual denominação, classíficadas no símbolo 2-F.
Art. 3° A despesa com a execução
dêste decreto continue sendo atendida pelos recursos orçamentários
próprios.
Art. 4" .aste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ccntrárro ,
Brasília, 17 de março de 1964,
g..s9 da Independência e 769 da
República.
JoÃo GOULART,

Amaury silva.

DECRETO N9·53.718 MARÇO DE 1964

DE

17

DE

Estabelece as anuidades e taxas a
que se retere a Lei -ns 2. 80ú, de 18
de junho de 1956.

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

324

ATOS DO PODER ExECUTIVO

zo 87, item r, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 29,
da Lei nv 2.800; de 18 de jllllh:) de

1956, decreta:
Art. 1° Ficam estabelecidas as
seguintes anuidades e taxas a que
estão sujeitos os profísaionaâs da qui':'
mica, as firmas Indívíduaís de profísisonaís e as demais fírrr-as, coletivas ou não, aocíedades, eeeoctações,
companhias e emprêsae em geral e
suas filiais,.lue explorem serviços
para os quais são necessàrIas atividades de químico, especificadas no

Decreto-lei nv 5.452, de 1 de maio de
19.43, que aprova a Consolidação das

Leis do Trabalho e na Lei
mencionada:

n9

2. 8t10,

gíatro de firma ou emprêsa será de .'
crs 1. 000,00 (hum mil cruzeiros).

Art. 29 As anuidades e taxas referidas no artigo anterior deverão ser
recolhidas ao Conselho Regronad de
Quimica, a cuja jurísdicâc estiver
sujeito o interessado, até o -día 31 de
março de cada ano, acrescidas de ..
20% (vinte por cento) de mora, quan;
do fora do prazo.
Art. 39 este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 17 de março - de 1964; 1439
da Independência e 76"'Ga República.
JOÃo GOULART

Amaury SzZva

a) a anuidade doE'. profíals'maís será de Cr$ 50{),OO (quinhentas cruzei-

ros) ;

a anuidade das firmas ou enti-dades, cujo capital social seja igual
ou inferior a ors 1.OOu,OOO,OÔ (hum
milhão de cruzeiros), sC'rq. de
.
Cr$ 4.000,00 (quatro. míl cruzeiros);
c) a anuidade das firmas ou emprêsas, cujo capital SOCi8l esteja
compreendido entre eis l.(J{Jü.OOO,OO
(hum milhão de cruzeiros) e
.
crs 10. (JOO. 000,00 (dez milhões de
cruzeiros) e será de Cr$ W.OOO,OO
(dez mil cruzeiros);
d) a anuidade das firmas ou- emprésas, cujo capital social esteja
compreendido entre CrS la,<l(lO.OOO,OO
(dez milhões de cruzeírosn e
.
crs 50,0-00.000,0(1) (cinqüenta milhões
de cruzeiros), será de eIS 15.000,00
(quinze mil cruzeíroa) :
e) a anuidade das rtrmas ou emprêsas cujo capital soctu esteja compreendido entre. c-s GO.OOü.OOO,OO
(cinqüenta milhões de cruaerros) e
Cr$ 160.000.000,00 (cem milhões de
cruzeíros) , será de ['-,;r$ 20.000,CO
(vinte mil cruzeiros);

DECRETO N° &3.719 - DE 18 DE
MARÇo DE 1964

b)

1) a anuidade das firmas ou emprêsas, cujo capital social seja superror a Cr$ l{IO.OOO. OOO,üO roem milhões de cruzeiros), secá de ..•....•
crs 30.000'00 (trinta mil cruzeiros):
g) a taxa de expedíçâa e substãtuíçáo de carteira pronssional será
de Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros);
71-) a taxa de certidão referente a
anotacâo de função técnica ou de re-

Aprova o Quadro de Pessoal da EscoZa Industrial Deodoro da Fonsecn e dá outras providências.

O presidente da República, usando
das etríbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em víeta o disposto
no art. 5'3 da Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 19 Fica aprovado na forma
do anexo, que constitui parte integrante dêste Decreto, o Quadro de
Pessoal da Escola Industrial 'Deodoro da Fonseca, no Estado de Alacoas
Art. 21? Os valores dosi.níveis de
vencimentos dos símbolos d(,'~ cargos
em comissão e funções gratificadas,
de que tr-ata êste Decreto sã-o os de
Tabelavde Retribuição - Anexo TIL
- da Lei nv 3,780, de 12 de julho de!{NRl reajustados de acôrdo com as
Leis ns. 3.826" de 23 de novembro
de 1960, ·:1:-069, de 11 de Junho de
lflG2 e 4,21.')" de 17 de julho de 19'63.
Ar,t. 39 {} aproveitamento de que
trn ta o para grafo único do art 23
<la Lei nv 4, 069, de 11 de Junho de
de 1962, far-se-á em cargo previsto
na parte Especíaâ do- Quadro de Pessoat:« que se refere o art. 19 do
presente Decreto, na forma da relação
nominal anexa, prevalecendo os efeitos dêste aproveitamento, a parbtr de
15 de junho de 196 .•
Art. 49 O Diretor da: ES,Job, J.nrlustría; Deodoro da Fonseca expel;>
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dirá as. portaa'ías de aprovestamentc
de pessoal beneficiado por êste Decreto, observando em cada caso, o
díspôsto no art. 188 e parágrafo único da Lei nv 1.711, de 28 de outubro
de 1952.
Art, 59 A nomeação para os car-

gos interinos do Quadro de Pessoal
da Escola Industrial Deodoro da
'Fonseca será feita de acôrdo com
o di-posto na Lei no 1.584, de 27 de
março de 1&52, combinado com a Lei.
nO 1.711, de 28 de outubro de lDli-2,
observadas as disposições .contidas
nos arts. 55 e 57 da Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 1960.
Art. 69 O provimento e vacância
dos cargos do Quadro de Pessoal da
Escola Industrial Deodoro da Fonseca são da competência do Dlre-.
tal',
Art, 79 Os atos relativos ao Pessoal
da Bscola serão publicados no Diário
Oficial da União, observadas as normas em vigor,
Art. 89 Aplicam-se, no que couber,
ao pessoal a que -e refere êste Decreto, as normas e .J sistema de -ias,
sifícaçãn de cargos constantes da Lei
no 3 'l8v, de 12 de julho de 1960.
,Art. r9 A despesa com a execução
dêsta Decreto será atendida com os
recur-oa ünanceíros concedidos à Es.,
cola Industrial Deodoro da Fonseca.
Arb , 10. O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário,
Braslli.a. 18 de m-cec de 1964, 1430
da Independência e 7'39 da República
JoÃo GOULART

Julio Furquim Sambaq1.?Y

-C")-Os

anexos a que .se refere o
texto foram publicados no Diário Oficial de 23-3 e retificados no de 31
de março de 1964.
DECRETO Nv 53..720 MARÇO DE

DE

18

DE

1964

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Sul América Terrestres,
Marítimos e Acidentes, Companhia
de Seguros, mctusioe aumento de
honorários da Diretoria.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constdtuíçâo, e

nos têrmos do Decret'Ü-lei nv 2.0&3,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alteracões introduzidas nos Estatutos da
sul América Terrestres, Marítimos e
Acidentes, Companhia de Seguros,
com sede na Cidade do Rio de .Ianeu-o. autorizada a funcionar pelo Decreto nv 10.642, de 31 de dezembro
de 1913, inclusive aumento de hcnorárros da Diretoria, conf'ormavdelíberação de seus acionistas em Assemoléía Geral Exrraordinár:e. realizada
em 8 de novembro de 1963.
Art: 29 A Sociedade continuart, integralmente sujeita às leis 8 aos regulamentos vigentes, ou cue venham
a vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle cdecreto.
Brasília, 18 de março de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.
JoÃo GOULART

Egydio Mictuielsen

DECRETO N? 53,721
Ainda. não foi publicado no Diârib
Oficial.
DECRETO N9 53,722
MARÇO DE 1964

DE

18

DE

Concede . ã C o m p a n h i a de seguros
Lueo-Brasileira, autorização parfl,
funcionar e aprova os seus Estatutos.

o Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o ertt.,
go 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Art. 19 1'1(:8, autorizada a funcionar

em operaçôee de seguros e resseguros
dos ramos zae-nentares, a que se refere o art. 40, ne 1, do Decreto-lei'
nv 2.063, de 7 de março de 1940, a
Companhia de Seguros Lueo-Brusítet-

ra, com sede

na

Cidade de Niterói,

Estedo cdo Rio de Janeiro, repreaentada por seu Incorporador e Diretor-

Superintendente, constituída em Assembléia Geral realizada em ?~ de
janeiro de 1964, bem como ficam aprovados os Estatutos adotados pelos
subscritores do seu capital.
AI't. 2(l A Sociedade ficará Integrajmente sujeita às leis e aos regulamentos vigentes, ou que venham a vígc-
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rar, sôbre O objeto da autortzaçâo a
que alude o presente decreto.
Brasília, 18 de março de 1964; 1439
da Independência. e '769 da Repúohca.

foi publicado no Diârio

DECRE'I'Q N9 53.724

DE

18

DE

MARÇO DE 1'964

Concede à Braslusitana Cdmpanhia
Nacional de seguros Gerais autO rização para funcionar e aprova os
seus Estatutos,

o presidente da República. usando
da atribuição que .lhe confere o art.
87, inciso .I. da Constituição, decreta:
ATt, li? Fica autorizada a funcionar em operações de seguros e ress-eguros dos ramos Elementares; a
que se refere o art. 40, nc 1, do Decreto-lei nv 2',063, de 7 de março de
1940, a Braslusitana Companhia Nacional de seguros Gerais, com sede
na Cidade do Rio de J-aneiro, Estado
da Guanabara, representada por seu
Incorporador e Diretor-Presidente,
constituída par Escritura Pública de
13 de novembro de 1963, lavrada no
l']Q Ofício de Notas da Cidade do Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara,
bem como aprovar os Estatutos adotados pelos subscritores do seu capital.
Art. 2i? A SocIedade ficará integralmente sujeita às leis e aos regulamentog vigentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude o presente decreto;
Brasília, 18 de março de 1964' 1439
da Independência e 769 da República.

.roxo

GOULART

Eçydio Michaelsen

DE'

18

DE

MARÇO DE 1964

DECRETO N' 53.723
'11ã'O

Ainda não foi publicado no D:ári()
Cficitü,
DECRETO N.'? 53.72-6

J')Ão GOULART

Egydio Mtchaelsen

Ainda
Oticuü;

DECREI'O NQ 53.725

Autoriza. comunidade de serviços en
ire o Departamento Nactonct de
Obras de Saneamento e :.t Funr],,'íça..o
Serviço Especial deS,lI),à.e FúbUca.
relativos a estudos, projetos e coestrucão de serviços de unaetecimento
de água e esgotos sanitáriOs no Pcás.

o presidente da Repúb.Ica, .usando
da atribuição que lhe contere o 6.1'_
tigo 87, item r, da Constrtuiçâo jcederal. e
Considerando que é do maior 1n
ccrêsse administrativo haver perfeite
coordenação entre o Departamento
Nacionaí de Obras de Saneamento e
2'. Fur-oação Serviço Es.pp:~'al de Saúde pública. para a. rearízacâo de estudos e a execução das o,?1'".'t~ de Eurrennarla de saneamento máxima em
reíaçâc a modernos sistemas de abastecimentc público de água é de instalaçã ó das rêdes de esgotos;
Ccnsíderando que o TI Congresso
.õrasüe-iro de Engenharia Sanitária
'recomendou que, tosse '5.<)' i-atado ao
Presidente da República. em obediência à Lei nc 4.089, de 13 de julho de
1982, a. unitícaçao das etívfdades de

sa-neamento;
Decreta:
Art. 19 O Departamento Nactonaj
de Obres de saneamento e a Fundação Serviço Especial de Saúde Pública orientarão os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotos saní.,
tartos do P-ais, mediante planejamento
conjunto e coordenação d-o..;, planos de
trabalho relativos.
Al't 2Q Para os efeicos do Artágo
anterior, o Departamento Nacional de
Obras de Saneamento e a Fundação
Serviço Especial de S"'.1"1úe Pública.
manterão permanente convivência téc;
níca e financeira, assegurando a utilização e aproveitamento amplo da
experiência de ambas as entidades.
Art. 3Q O Departamento Nacrcnal
de Obras de Saneamento e a Fundação Serviço Especial de Saúde Públi-

.&TOS
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ca firmarão convênios aprovados pelOs respctrvo- Conselho- Deliberativos,
fixando a forma de execução da comumda.. de de serviços 2'-s,;a:Jdecid~ no
presente Decreto.
AI't. ,~", Este decreto ~rltr8"l'D em vigor 1'«:1 data, de SUa puo.íc acáo, revcrradas a", díspcsíçóes em contrario.
Brasília, 18 de março je 1964;
i439 doa Independência i; 76'" ce República.
JOÃo G-OULART

Wllson Fcuiut

DECRETO NQ 53.727 MARÇO DE 1964

DE

18

1>E

Retifica o eístema: de classijicacão de
cargos do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários,
aprovado pelo Decreto n9 51. 350 de
23 de novembro de 1961, e dá outras

pronuléncics .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o art. 5ô da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 196(},
resolve:
Art. 19 Fica retcfícado, na forma
dos Anexos, o sistema de, classifícaçâo
de cargos' do Instituto de Aposenta-

daria e P e n s e s dos Comerciários,
aprovado pelo Decreto nv 51.350 de
23 de novembro de 1961, na parte' relativa às séries de classes de Técnico
de Laboratório (P-l.601) e Laboratorlsta (P-1.6Ú2) do Quadro do Pessoal
do aludido Instituto, bem como a rezecêo 'nominal correspondente.
Art~ 29 Os efeitos financeiros resultentes da presente retificação prevalecem a partir de I'? de julho de 1960.
Art. 3'? &te decreto entrará em vigor na data de sua publicação; revcgadas as disposições em contrário.
Brasilia, 18 de março de 1964' 143Q
da Independência e 769.da República.
õ

.JOÃo GOULART

Amaury Silva
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DECRETO NQ 53.723 -- DE 18 DE
MARÇO DE 1964
Retifica o Decreto n9 51.544, de 31 de
oaõsto de 1952, que aprovou o esaqusulramentc das junções -e emprégos do Conselho Naciotuü do Petróleo e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
da atribuição aue lhe" confere o 00:tigo 87, item I~ da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nas
LeIs nv 3.7S0, de 12 de julho de 1960
e 3.957, de 5 de outubro de 1961, e
Decreto. n? 52.144, de 25 de junho
de 1963, decreta:
Art. 1Q Fica retificado, na forma.
dcs anexos, o quadro do Pessoal do
Conselho Nacional do Petróleo

Partes Permanente e Especial -,
aprovado pelo Decreto nc 51.54.4, de
31 de agosto de 1962, com as altera;
côes introduzidas pelo Decreto núme1'052.031, de 21 de maio de 1963, bem
come a relação nominal de enquadramento dos respectivos servidores. a
que se refere o art. 19 do aludido a.e:"
ereto, na parte relativa às Séries de
classes de Técnico de Administra..ç âc
- Técnico - Auxiliar de Mecanização,
Encadernador, Impressor, carpinteiro
e Engenheiro de Minas e Metalurgia.
Art. 2Q As vantagens financeiras
decorrentes desta retificação vigoram
a partir de 19 de julho de 1960, salvo
cuanto à situação resultante da apllcação do disposto no art. :::19 da Lei
nv 3.967, de 5 de outubro de 1961,
cujos efeitos Ilnanceíros 'prevalecem
:? part1:.: de 6 de outubro de 1961.
Art. 3.(1 ::Este decreto entrará. em vigOY na data de sua publteeçàc rcvcgadas as disposições em contráno.
Brasília, 18 de março de 1964; 143(t
da Independência e 7ôQ da República.
Joêo GOULART
A

Antônio de Oliveira Britto

IJEG"'RETO N9 53.729 ._.
MARÇO DE W1N

D~

18 DE

.1.ttera denommações de íuncôes ora't"!fwaaas no Quaaro âe ])e3::wal da
Mmtsterio da Saúde.

o
i.t!"-Ji"

Preatdente da Repúoltoa usando
1tl'lt,tUÇÓGS que lhe contere o ur-

ATüG

328

DO PoDER

tígo 87, ítem I da Constituigãc Federal, decreta: .
Art. lI? Ficam alterados, De Quadro
de Pessoal do Ministério C!.S Saúde, em

face do artigo 17 do Decreto nv 914
de 18 de abril de 1962, q.....e retificou
Regimento Interno do Se-vtço Nacío.,
naj de Educação Sanitária, as denominações das funções ';·l"a~1.fl.cadas de
1 Chefe da Seção de li:dll~'l,çáo e pro-

o

paganda, 2-F e 1 Chefe -ío Museu de

saúde, 2 F, para 1 Chefe de Seção
de Orientação 'I'écnjca. 2-F, e 1 Chefe
da Seção de Meios de vocmunlcação
2-F, respectivamente.
'

Art. 29 f:ste decreto entrará em vigor na data de sua o'rhlieação revogadas as disposições ern contririo.
Brasília, 18 de março de 1964; 143l?
ca Independência e 769

ctz. República.

JOÃo GOULART

Wilscn:t raasa

DECRETO N'? 53.730 MARÇO DE

DE

18

DE

1964

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos da Sociedade Anônima
de Seguros Gerais Lloycl Industrial
Sul Americano, inclusive aumento
de capital social.

O Presidente eLa República, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o arti-

go 87, inciso I, da Constdtujçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.0-63, de 7

de março de 1940, decreta:
Art. lQ. Ficam aprovadas as alte-

rações introduzidas nos Estatutos da
Sociedade Anônima de Seguros Gerais
Lloyd Industrial Sul Americano, com
sede na cidade do Rio de j aneiro. E'ltado da Guanabara, autorizada a Iuncíonar pelo Decreto nc 14.522, de 9
de dezembro de 1920, inclusive aumento do capital social de
.
o-s 20.000.0rQO.OQ (vinte milhões de
cruzeiros) para o-s 120.000 .Q{}O,C'O
(cento e vinte milhões de oruzelrosr ,
conforme delíberacâc de seus acionistas em Assembléias Gerais gxtracrdínárfas, realizadas em 18 de outubro
e 22 de novembro de 19'Ô3.
Art. 19 A Sociedade continuará-Integralmente sujeita à.') leis e acs regulamentos vigente-s, ou que venham

ExECUTIVO

e vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilía, 18 de março de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da Repúblíce ,
JoÃo GOULART
'Egydio Michaelsen

DECRETO N9 53.731 - DE 18 DE
MARÇO DE 1964
Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da companhia de seguros
Marítim.os e Terrestres Lloyd sul
Americamo, inclusive auanenio do
capital eocuü,
O Presidente da Repúblioa,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, mcíso I, da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 2.063, de 7

de março de 1940, decreta:
Art. 19. Ficam aprovadas as àltcrações íritroduzidas nos 'gsbatutos da
Companhia de Seguras Marltimos e
'I'erreatrea Lloyd Sul Americano, com
sede na cidade do Rio de Janarrb. Estado da Gu,anab>3Jra, autorizada a funcionar pelo Decreto n? 13.794, de 8
de outubro de 1919, inclusive aumento
do capital social de Cr$ 20.000 .000,00
(vinte milhões de cruzeiros) para ..
Cr$ 60 0.00.000,00 (sessenta milhões de
cruzeiros) " conforme deliberação de
seus aclonietas em Assembléias Gerais Extraordinárias, realjsadas em 18
de outubro e 22 de novembro de '1963.
Art. 29. A Sociedade continuará
integralmente sujeita às leis e aos regulamentos vtgentes, ou que venham
a. vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasilla, 18 de marco de HJ64; 143l?
da Independência e "'{·W' doa República.

.roxo

GOULART

Egydio ·Michaelsen

DECRETO NQ 53.132

Ainda não foi publicado no Diá:io
Oficial.

DECRETO Nl? 53.733 MARÇO DE 1964

DE

18

DE

Declara de utilidade púo:ica, vara f;ns
de servidão ou de desap'l·bpriacão
em favor da Petróleo Brasileiro S.A.
_ Petrobrás, imóveis
situados no
Estado da eana, necessários á pesquisa e lavra de petróleo.
O Presidente da República. usando
das atribuições
que lhe confere o

ATOS

no

artigo 87, inciso 1, da Constltuiçâo,
de acôrdo com o disposto no Decreto.,
lei nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 1956 e, nos artigos 24 e 30
doa Lei no 2.004, de 3 de outubro de
1953, e atendendo à necessidade em
prosseguir a Petróleo Brasileiro S,A.
- Petrobrás, nos trabalhos de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo,
outros hidrocarbonetos fluídos e gases raros, inclusive nas obras acessónas e complementares, indispensáveis
à integração da índústrta do petróleo no Estado da 'Bahia, decreta:
Art. 19. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de servidão
ou de desapropriação, total Ou parcial,
em favor da Petróleo Brasileiro S.A.
- Petrobrás, os imóveis abrangidos
pelas áreas necessárias aos trabalhos
de pesquisa e lavra de petróleoÍTIclusive às obras acessórias e complementares, indispensáveis à integração
da
indústria do petróleo, na bacia
sedimentar do Tucano, no " Estado da
Bahia, pertencentes a quem de direito,
situados nos Municípios de Serrmha,
Rio Real, Itapícurú, Nova 'Soure, Tucano, Ríbeíra do pombal Cícero Dantas. Cípó, Antas, paripiranga, Euclides da Cunha, .reremoebo, Glória,
Aporá, Olindína. Ribeira do Amparo
e Sátiro Di~1\Í além de outros que venham a' ser ~aesmembrados cesses.
Art. 2'?, A Petróleo Brasileiro S.A.
- Petrobrás, fica autorizada a promover e efetivar, com seus próprios
recursos, amigável ou judicialmente,
o. constituição de servidão ou as desapropiações, parciais ou totais, necessárias aos seu, trabalhos, medían..
te processe regular para cada ímóvel
de acôrdo com o Decreto-lei nc 3.305:
de 21 de junho de 1941 e leis postertores.
Parág-atc
único, A execução do
disposto nêste artigo far-se-á segundo Os critérios de conveníêncía e
oportunidade da Petrobrás,
Art. 3'? Este decreto entrará em
vigor na -data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de março ele 1964;
143<;> da Independência e 769 da República.

aoxo

GOULART
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DECRETO N9 53.734 MARÇO DF

DE

18

DE

1964

Declara de utiluiaâe pública, para
fins de servidão ou de desapropriação em lavor da petróleo Brasileiro
S.A. - pETROBRAS, imóvezs ,sttnuuios no Estado da Bahia, nece!;;sértos à pesquisa e lavra de petrá
1eo,

O Presidente da República, usando das. atribuições que lhe. confere, .o
artigo 87, Inciso I. da Constatuiçâo, de
acôrdo com o disposto no Decretolei nc 3.365, de 21' de junho de 1941,
ajterado pela Lei n'?2.786, de 21 de
maio de 1956, e nos arts. 24 e ·30 da
Lei nc '2.004, de 3 de outubro de Hl-53,
e atendendo à necessidade em vprosseguir a Petróleo Brasileiro S. A. PETROBRÁS. nas trabalhos de pesquisae lavra das jazidas de petróleo,
outros hidrocarbonetos fluidos e gases raros" inclusive nas obras acessorias e complementares, índíspensáv ..ís
à integração .da indústria do petróleo no Estado da Bahia, decreta:
Art, 1° Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de servidão
ou de desapropriação, total ou parcial, em favor da Petróleo Brasileiro
S. A. - PETROBRÁS, os imóveis
abrangidos pelas áreas necessárias aos
trabalhos de pesquisa e lavra de petróleo, inclusive às obras acessórias
e complementares, Indispensáveis à
integração da indústria do petróleo,
Da bacia sedimentar do Recôncavo,
no Estado da Bahia, pertencentes a
quem de direito, situados nos Municípios de .jaauartbe, Itaparrca, vera
Cruz, Maragogipe, Cachoeira, Salvador, São Francisco do Conde, Camaçarl, Mata de são João, Pcjuca, õatu.
São Sebastião do passé, santo Amaro, Coração de Maria. Irará, Alagoinhas, Entre Rios, Ibirttinga e Espianada, além de outros que venham a
ser desmembrados dêsses ,
Art. 29 A petróleo Brasileiro S. A.
_ PETROBRA.S - fica autorizada a
promover e efetivar, com seus próprios recursos. amigável ou judicialmente, a constituição de servidão 0'..1
as desapropriações parciais ou totais,
necessárias aos seus trabalhos, mediante. processo regular para cada
imóvel, de acõrdo com o Decreto-lei
nv 3.365. de 21 de junho de 1941 e leis
posteriores.

l'...TO.5 :00 PODER ExECUTIVO

Parágraro
posto neste
c.., critérios
tunídade da

único A execucàc do r:L:;_
artigo, tar-se-a segundo
de conveniência e OpOl'PETROE<R:áS.
Ac-t, 39 zst.e decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 -de maio de 1964'
1439 da Independência e 76Q da Re~
pública.

coxo

~{'

~?627,

de 2$

Art. 39 ÊSte decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, Levogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 18 de marco de 1964;
1439 da. Independência e 76 da HeQ

pública.

JoÃo

GoULART

GOULART

DECRETO NQ 53.735 MP.RÇO DE 19t34

DE

ia

DE

Autoriza a Comissão Nacional de
Energia !"·uclear (CNEN) , a criar

uma sociedcuie subsidiária e subscrever a maioria de suas ações.

O presidente. da República, usando

da

cldas no Deereto-t.eí
de setembro de 1240.

~tribuição

que lhe confere o artigo

87. Item J, da Constituição Federal o

estabelecido no art. 59 e seus paJ.:ágrafos da Lei nv 4.118, de 27 de aaôsto de 19G2 e no art. 59 e seus parágrafes .do Decreto nv 51.726. de 19 de
fevereiro de 1963, decreta:
Art. 19 Fica a Comíssâo Nacional
de r-iergta Nuclear (CNEN) autorízada 8, organizar é constituir uma Socledade Anônima Subsidiária que se
ôenominará Companhia de Materiais
Nucleares do Brasil e terá como sigla.
CO:I.'IANBRA.
§ 1'" Para a constituição do capH:n(
SG'CiR..l de Companhia
de Materiãi's
Nucleares do Brasil, a CNEN poderá
incorporee ou transferir bens e direltos de qualquer natureza, inclusive
i-nóveís, de seu patrimônio.
§ 29 A Sociedade terá por fínalí-.
dade:
a) a lavra, beneficiamento. refino,
tratamento químico e comércio dos
rni~'.~rios nucleares; de interêsse para
" produção de energia nuclear, e seus
asxcciados :
b) a produoao e o comércio de materiais ligadOS à utüizaçâc da enerp;ia nuclear.
Art. 2q A CNEN subscr-everá, pelo
menos 51% (cinqüenta e umnor cento) do capital votante, reservando
ações, a serem subscritas per Autar-.
n.u!as Federais ou. SG~jed9·d"'<: de Economla Místa da-s rtuats a união seja
acioníste melcrtjária a tur- de que
possa atenderf?s oondicõas estab~le-

DECRETON9 53.736
MARÇO DE 1964

DE:8 liR

Equipara cursos da Escola de Bepecialistas de Aeronáutica (3 da extinta
Escola Técnica de Aviaçc'J.

o Presidente da República usando
da atríbuíçâo que lhe -(;'::>nfe,e o artigo
87, inciso I, da Constdtuíçáo, decreta:
Art. 19 serão equtvaaeates eos curSOS de 29 ciclo do ensino técnico e aos
cursos de aprendizagem, respectivamente, Os Cursos Efetivos, com quatro
anos de duração, e os Curses Anexos,
com duas ou três séries de estudos,
da Escola de Especialistas de Aeronáutica do Mínistéric da Aeronáutica
Art. ,29 Os títulos de C,)D01usã:) dos
cursos efetivos e dos cursos anexos d'i1
Escola de Espeeíalístas de Aercnáutíca serão apostdlados ao órgão próprio do Mínístério da 'Educação e 'Ouâ.,
tura, equiparando-se os orlmeíros aos
diplomas de Técnico em Aeronáutica
e os segundos aos certific.w0S de con.,
crusâc do curso de apreudizagerrr.
Parágrafo único. A apoetíla dos utulos correspondentes à conclusão dos
Cursos Efetivos será efetuada mediante exame de comptementaeã-," de
História, díscíplina qUI;-, '3" partir dêste ano, deverá fazer parte do currículo
dQS Cursos Efetivos da E~(;o1Q, CI_c Especíalistas de Aeronáutica.
Art. 39 Os títulos de conclusão dos
cursos efetivos, de que trata êste decreto depois de apostilados, na forma
do artigo anterior, assegurarão aos
seus portadores, o direito de candíua.,
terem-se aos exames vestibulares ou
concurso de habilitação a quaquer
curso de nível superior; e os tttulcs
de conclusão dos cursos 'anexos permitirão aos Seus portadores matricularam-se, mediante exame de
adaptação, no curso ginasial em série
adequada a-o grau de estudo a que
hajam atingido nesses curses.

33.1
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Art. 4Q Estender .se-ão aos especíalistas já diplomados pela Escola de

ESpecialistas de Aeronáutica e pela
extinta Escola Técnica- de A«acão os
direitos assegurados no presente decreto.
Art. 59 O Ministro de Estado ua
Educação e Oultura baixará 3.:> tnstru.,
ções necessárias ao cumprfmento dêste decreto.
Art. 6Q O presente decreto entrará
em vigor na data da sua pubücação.
revogadas as disposições em contrário,
BrasfUa, 18 de março de 196'1; 1439
da. Independência e 76° da República.
JOÃo GOULART

Júlio Furquim. Sambaquy

Anysio Botelho

DECREI'O

N~

Considerando que,

53.737

Ainda, não foi publicado no Diá1'io

N~

53.738

Ainda não foi publicado no DiáriO
Oticíat,
DEORETO

N~

53.739

Ainda não foi publicado no
Oiicuü,
DECRETO

N~

J)id~'io

53.740

Ainda não foi pubücado.
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Diário

Oficial.

DECRETO NQ 53.742

DE

entre nós.

as

atividades físico-desportivas são ain-

Oficial.

DECREI'Q

aprimoramento da educação física e
dos desportos nacionais;
Considerando que o dispositivo legal que determinou a obrigatcríedade, a partir de 1941 de as universidad-es e estabelecin:entoo de ensino
superior constituírem e instalarem
praças desportivas, como condição de
serem eutorízadag e depois reconhecidas, jamais pôde ser oumprldc, em
decorrêncig de ratõres de ordem
econômica;
Considerando que a atuação do
Brasil nas competições internacionais;
prtncipalmente no atletismo e nataçãO, tem sido pouco eficiente, não
alcançando, por isso, resultados satisfatórios;
Considerando que as competições e
vitórias no terreno desportivo internacional constituem fator de projeção do país no cenário mundial -e de
eproxímaçâo entre os povos;

18

DE:

MARÇO DE 19134
Dispõe eõbre a execucão do Plano Diretor de Educacão Fisica e dos Desportos.
~
O presidente- da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e

Considerando que compete ao po-

der público assegurar Os meíos de

da prática incipiente, em virtude da
deficiência das instalações existentes
e de incompreensão. de sua verdadeira contribuição para a saúde e educação social do jovem brasileiro;
Considerando que apenas cêrca-de
5% da população jovem do país terminam o curso secundário e, mesmo
assim, são atendidos insatisfatoriamente em suas necessidades de exercitação física;
Considerando que aos outros 95%
dos jovens brasileiros falta a assistência do poder público, além de que
se deve dar melhoria à assistência já
proporcionada 3.(Is 5% de egressos do
curso secundário;
COnsiderando que somente a íncorporaçâo à Universidade das 8 entre
as 10 Escolas de Educação Física, em
funcionamento no país, viria sanar a
deficiência em instalações e equipamento destinados ao ensino e à Pesquisa nessas unidades escolares;
Considerando que a prática desportiva se torna dia a dia mais difícil,
em conseqüência do custo elevado do
equipamento requerido e das ínstaIações adequadas:
Considerando que as entidades desportivas de muitas cidades do intericr do país carecem da assistência
técnica imprescindível ao aprimoramento das atividades ífsico-despcrtd-,
Vai a que se dedícamç

A,TOS DO PODER ExECUTIVO
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Considerando

d

que

estabelecer-se

há

um

necessidade

sistema

de

i:ualdade de oportunidades de educacâo física despor-tiva, em que to-

do; OS jovens estudantes, t~ab~lhado
res na agricultura, no .c,?~erClo e na
indústria tenham possíbilídade de se

aperfeiço~r sem ou~ras restrições. q~e
não sejam a capacidade e a aptidão

individuais;

Decreta:
Art. 19 FiCa a Divisão de Educa-

ção Física do Ministério da Educação e Cultura, autorizada, por inter"médiQ da Oampanha Nacional

de

Educação Pisca, a promover as medidas necessárias à execução do Plano. Diretor de Educação FíSica e dos
Desportos.
Parágrafo único. O Conselho Na-

cional de Desportos- colaborará com
a Campanha Nacional de Educação
Física para o devido entrosamento
com as entidades desportivas, a fim
dê que possam s'cr realizada~ ,as atividades previstas no Plano Díretor de
Educação Física e dos Desportos.
Art.' 2º O Plano Diretor de Educação Física e dos Desportos brasileiros objetiva:
I - Assegurar conveniente e progressivo desenvolvimento das atividades físícc-recreativo-desportívas no
meio escolar, universitário e na comunidade.
II - Dar maior amplitude e aprimoramento ao ensmo técníco-desportivo nas escolas e cursos de formação
de especlalízados .

Art. 3º A consecução dos objetivos
a' que se refere o art. 29' será assegurada pelos seguintes meios:
I - Incentivo, pela forma adequada e no maior número possível, à
prática das atividades físico-recreativa-desportivas em todo o território
nacional.
TI - Assistência técnico-administrabiva às escolas e cursos de Educação Física e a entidades e clubes desportivos.
lI! - Suficientes instalações, localizadas de acõrdo com a densidade
demográfica.
IV - Equipamento conveniente, e
a preço módico, para a prática e ensino de atividades físico-desportivorecreatavas ,

Art. 49' A Campanha Na<:10n3U de
Educação Física, para a execuçao do
Plano mencionado no art. to, adotará
as seguintes provídêncías ;
I - Construção de Centros de Educação Písíca e Desportos nas unid~
d'BS universitárias e nos estabelecimentos isolados de ensino superior,
bem como em áreas reservadas por
município.
I! - Contrato de pessoal especializado de ecõrdo com a legislação trabalhista, para proporcionar assistência técnica e pedagógica a cursos de
Educação Física, a associações atlétâcas universitárias. a
federações
atléticas, à Confederação Brasileira
de Desportos Universitários € a €,TItidades desportivas, mediante convênio.
IU - Promoção e autorização de
jogos, competições e campeonatos de
estudantes de grau elementar e médio, além do fcrnecímento de auxílios para a realização de certames
congêneres por uníversitárros e entidades desportivas, estímulo à organízação períódícn de jogos nacionais de
várias modalidades.
IV - Venda de equipamento para
a Educação Física e Desportos a unídades escolares, clubes e entidades
desportivas, ou distribuição gratuita
às que carecerem de recursos.
V - Distribuição de insígnias desportivas àqueles que cumprirem os
índices das tabelas de eficiência física e habilidade motora gínástíccdesportiva.
VI Promoção de concurso de
obras literárias e artísticas ligadas à
Educação Física, aos Desportos e à
Recreação.
VII - Organização de congressos
cursos, estágios, certames, simpósios,
seminários, encontros e reuniões destinados ao estudo de temas relacionados com a Educação Písíca, o Desporto e a Recreação, bem assim a
concessão de recursos para a participação em promoções congêneres.
VIII - Concessão de bõlsas de estudo a jovens que satisfizerem índices desportivos de POSsibilidades internacionais.
IX - Divulgação, por todos OS
meios disponíveis, de termas e assuntos de ínterêsse. atinentes à educação física, aos desportos e à recreáçâo.
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Art. 59 Fica a Campanha Nacional de Educação Física autorizada a
celebrar acôrdos com Os órgãos públicos federais, que dispuserem de
oficinas apropriadas, para a fabricação de equipamento ginástica desportivo destinado à distribuição gratuita ou à venda, pelo preço de custo.
Art. 6'? A execução dos convênios
destinados a qualquer das finalidades mencionadas neste decreto será
fiscalizada pela -D. E.F.
Art. 79 O Ministro da Educação e
Cultura regulamentará - o presente
decreto, visando ao seu fiel cumprimento.
Art. SI? Os recursos para a execução
<ia presente plano serão fornecidos,
entre outros, pêlo Fundo Nacional do
Ensino Primário e Fundo Nacional do
Ensino Médio.
Art. 9'? 1l:ste decreto entrará em vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1964; 1439
da Independência e 7'61? da Riçpúmtoa.
JOÃo

GOUL.'l.RT

Julio Furquim Sambaquy

DECRETO N'? 53.742 MARÇO DE 1964

DE

18

DE

Dispõe sôbre a contribuição compulsória dos diplomatas pára o [PASE
e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Art. 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista O disposto no art. 67
da Lei no 4.242, de 17 de julho de
19-63. decreta:
Art. te Para fins da contribuição
compulsória para o IPASE a que se
refere o § te de art., 7° do DecretoIeí nc 3.347, de 12 de junho de 1941,
combinado com o art. 4'? da Lei nú;
mero 3.373, de 12 de março de 1958,
considera-se salário-base dos funcionários da carreira de Diplomata Os
vencimentos do cargo acrescidos da
representação a que têm direito
quando em exercício na Secretaria de
Estado.
S 19 Quando em exercício no exterjor, o desconto para o IPASE Incí-,
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dirá sôbre a importância equivalente

à da remuneração percebida na Se-

cretaria de Estado,
§ 29 Quando se tratar de diplomata aposentado, êsse desconto obrigatório incidirá sôbre os proventos fixados de acôrdo com o § 21? do art. 38
da Lei nc 3.917, de 14 de julho de
19i;1.

Art. 29 A contribuição a que se refere êste decreto incide, também, 00ore as gratificações adicionais por
tempo de serviço e pelo exercício de
função gratificada.
Art. 3'? O disposto no presente decreto aplica-se aos ocupantes de cargos isolados de Ministros para eseunto, Econômicos.
parágrafo único. No caso dêsses
funcionários, o salário-base sôbre o
qual incide a oon trtbu íçâo compulsória para O IPASE corresponde ao salário-ba-se de Ministro de Primeira
Classe e de Ministro de SegundaClasse, quando se tratar, respectivamente, de Ministros de Primeira
Classe e de Segunda classe para A&-·
sunto- Econômicos.
Art. 41? âate decreto entrará em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as díspostções em contrário.
Brasília, 18 áe março de 1964· 143'?
da Independência e "76'? da Rep-ública,
João GOULART
João Augusto de Araújo Castro
Amaury Silva

DECR:E."I'ü NS 53.743 - I:E 18 DE
MARÇO DE 1964
Retifica o Quadro de Pessoal
da Universidade do Rio GTG.·n~!:; 'do
Norte.

O Presidente da República, usando
aas atrmuíçôes que lht: confere o artigo. 87, item I, da Constítuição e
tendo em vista o disposto no art. 5Ei,
'Ia Lei n.'? 3.780. de 12 de julho de

1960, decreta:

Art. _,. Ficam retírtcados, .na forma
dos anexos, o Quadro de Pessoal e a
Fcelaçào Nominal que acompanha o
Decreto ns 51.469, de 21 de maio de
1962, que aprovou o Sistema de Olassiffcacãc de Cargos da Universidade
de Rio Grande do Norte.
Art. 2.9 Fica igualmente. retificado,
de acôrdo com os anexos, o Decreto

DECRETO N9 53.745

n.o 51.769, de 15' ce março de 1963,

bem como a relação nominal que o
aeompanhav prevalecendo seus efeitos
a partãr de 15 de junho de 1962.

P.u:'G. 35' A' retífícação a que se refere êste Decreto, prevalecerá a partir de 19 de janeiro de 1.951, salvo
quanto à decorrente do disposto no

ar~~. ?4~tegor~aTgO em

Comissão de
Direção jntermedíária doe Da-éter do
Hospital Miguel Couto passa a denominar-se Diretor de Hospital de Clfrocas.
Art. 5.Ç A função gratificada do
Departamento de Administração de
Chefe de Serviço de Expediente passa

a den(lmi.nar-se Chefe do Serviço de
"tomunícaçôea.
Axt. ti'·' ltste Decreto entrará. em
vigor na data de sua. publicação. ~e
vogadas as disposições em contrano.
Brasfha, 18 de março de l[,u~; ; "'.1)
da Inc1ependênch, e 76 9 da Repüblica.
JOÃO GoULART

Júlio Furquim Sf1.1nbaquy

DECRETO NQ 53.744
MARço DE 1964

DE

18

DE

Ainda não foi publicado no Diãrio
Oficial.

DECRETO N9 53..716
Ainda não foi publicado no

DECRETO N° 53,747
DE 19 00
MARÇO DE 1964
DisPõe eõbre a composição do Conselho Nacioncil de Folcwre

o presidente da República, US3Judo
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal.
decreta:

Art. 19 A alínea "c" do art. 49 do
Decreto n« 43.178, de 5 de fevereiro
de 1958, alterado pelos Decretos números 50.438. de 11 de abrilide 1961.
e 50.48-6, de 25 de abril de 19{)1, passa
a ter a' seguinte redação:
"c) onze especialistas.. a serem designados pelo Ministro, que' a um dêIes atribuirá o exercício da função de
Diretor-Executivo da Campanha".
Art. 29

Complementa o Decreto n 9 52.'Ü87, de
14 de outubro de 1963

o Presidente d':l.República usando
da atrfbuiçâo que lhe confere' o art.
37, inciso I, do- Constituição,
E .tendo em vista o Decreto núme53.52-5 de -4 de fevereiro de 1%4,
que elev~u o Consulado em Vigo à
categoria de Consulado-Geral, deereta:
Art. 19 A Tabela Especial de índices. baixada com o Decreto número
52.687, de 14 de outubro de 19,63. passa a ter 00 seguintes números, na linha correspondente, a Viga: O{l - 29

TO

_ 20 -- 17 -

15.

Art. 2\1 l1::;ste decreto entrará em vigorna data de sua publicação, revo-

gadas as disposâçõas em contrário.
Erasmo. 18 de março de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
JoÃO G01JLART
Jo.ão Augusto de Araújo Castro,

Diá~'io

Oficial.

~te

decreto entrará em vi-

gor na data da sua publicação. fican-

do revogadas as dísposíçôes em contrário.
.. Brasília. 19 de março de 19-64; 1439
da Independência
blica.

e

769 da. Repú-

JOÃo GouLAR'!'

Júlio Furquim Sambaquy

DECRETO No':> 53.748 - DE 19 DE
MARÇO DE 1964
Concede reconhecimento ao Conservatório Musical Pio XII, de Bauru,
Estado de São Paulo,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Oonstituicâo Federal e
nos têrmos do art. 23 do. Decreto-lei
n.v 42\ de 11 de mato de 1938, decreta:
Art. 1.'1 :É concedido reconhecimente ao Conservatório Musical 'Pio
XII, de Bauru, Estado de São PaUlo.

Ares

Art. 2. 9

DO PODER EJ:,:ECUTIVO

este decreto entrará em

vigor na data da sua publicação.
Brasília, em 19 de março de 1964;

143.9 da Independência e 75.9 da Re-

pública.
JOÃo GOULART

J,úlio Furquim Sambaquy

fações.
Ir - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (30)

DEORETO NI' 53.749

dias. contados da publicação do des-

Ainda nã-o foi publicado no Diário
Oficial.
DECRET(

N9

53~ 75:0

MARÇO DÉ

Transfere concessão
energia elétrica.

na 19

DE

1964
para

Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à. aprovação do Mímstro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da pubncaçâo
dêste Decreto, as estudos, projetos e
orcamentos reíatdvos às novas insta-

distribuir

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe- confere o artdgo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei nc 352, de 11 de novembro de 1933,
e art. 89 do Decreto-lei nc 3.763, de
25 de outubro de 194.1 decreta:
Art. 19 Fica transferida -para Centrais Elétricas de Minas Gerais S. A.
a concessão para distribuir energia
elétrica no dístrtto sede do município
de Formiga. Estado de Minas Gerais,
de que é' tdtuãar a Prefeitura MWÜcípal, em virtude do manifesto apresentado à Divisão de Aguas. do Departamento Nacional da produção
Mineral, no Processo S, A. 1.914-35,
de acórdc com o artigo 149, do Código de Aguas.
Parágrafo .úntco. A zona de concessão de Que trata êste .artdgo fica
ampliada para todo o munícípio ,
Art. 29 Os bens e instalações de
propriedade do Município de Formiga.
que no momento existirem em função
exclusiva da distribuição da energia
elétrica no Município de Formiga,
Estado de Minas Gerais, ficam desvinculados da concessão ora transferfda, não podendo, porém; ser- efetua
da a sua retirada de serviço enquanto
não forem substituídos por outros,
instalados pela nova concessionárta.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia após
a aprovação dos projetos, serão determina-das as características técnicas
das ínstalaçôes ,

pccho de aprovação da respectiva mi-

nuta pelo Ministro das Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessários.
'Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do. Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação. do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 "f:ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília 19 de marco de ] 954, 143'"
da Independência e 76° da Repúblíca .
JOAO·

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO Nº 53.751
MARÇO. DE 1964

DE

19 DE

Transfere ao Município de Cabo Verde, Estado de Minas Gerais, concessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretolei nc 852, de 11 de novembro de 1938,
combinado com o artigo 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de outubro
de I!:Ml, decreta:
Art. i9 Fica transferida para o
Municipio de cace verde, Estado de

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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Minas Gerals.va concessão para produzir e distribuir energia elétrrca no
seu território, de que é titular a Emprêsa Fôrça e Luz. de Cabo ver~e,
em virtude do manifesto nc l.{J45-35,
apresentado à Divisão de águas do
DB"partamento Nacíonaa da Produção
Mineral, na forma do artigo 149 do
Código de Aguas (Decreto nc 24.643,
de 10 de julho de, 1934) .
Art. 2° O Município de Cabo Verde deverá manter, a título precário.
o fornecimento de energia elétrica ao
Município de Botelhos, até que seja
construída a linha de transmissão cntre a cidade de Botelhos e a suueste çâc de Graminha, do sistema da
Companhia Hídrcelétríca do Rio Par<lo.

Art. 39 O concessionário deverá assinar o contrato disciplinar da concessão, dentro de trinta (30) dias,
contados da data da publicação do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
Parágrafo úníco . O prazo a que
se refere este artigo poderá ser prorrogado por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente, pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 O presente Decreto entra
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasíãa, 19 de março de 1964; 1439
da Independi: __ela e 769 da Repúblic

ca..
JoÃo GOULART

Antonio de oliveira Brito

DECRETO N 53.752 -

DE 19 DE

MARÇO DE 1964
Transfere ao Município - de ectetnos,
Estado de Minas Gerais, concesséo
vara distribuir energia elétrica,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. inciso I da Constdutíção. e nos
têrmos do artígo 59 do Decreto lei
119 852. de 11 de novembro de 1938,
combinado com o artigo 89 do De-

ereto-lei nc 3.763, de 25 de outubro
de 1941, decreta:

Art. 19 Fica transferida paca o Mil.:ntcípio de Botelhos, Estados de Minas
Gerais, a concessão para dístrrbuírenergia elétrica no seu território, de
que é titular a Emprêsa Fôrça e L'JZ
de Caibo Verde, em virtude do Decreto nc 34.636, de 17 de novembro de
1953.

Parágrafo único. A energia elétcíca
a ser distribuída será suprida pelo
sistema da Companhia Hídroelétrtca
do Rio Pardo.
Art. 29 Fica autorizado o Munictpio de Bctelhos a construía- uma ltnha
de transmissão entre a cidade de Botelhas e a subestação de Graminha, do
sistema da Companhia Hídroelétríca
do Rio PaJ."'do.
Art. 39 O ccncessíonárío deverá ea
tísfazer às seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão. de Águas
do Departamento Nacional da PToduçâo Mmeral, em três (3 ) vias, dentro
do prazo de cento e oitenta (180) dias,
os estudos, projetos e orçamento das
obras a realizar.
TI _ Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro '.ie trinta (3())
dias, contados da publícacâo do dE"~
pacho de aprovação da respectiva rmnuta pelo Míríístro das .l.v1inas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos' que forem fixad-os pelo
Ministério das Minas e Energia, exe
catando-as de acôrdo com os projetos
aprovados ou as modificações que forem autorizadas.
paráarafc úníco, Os prazos a que
se refe;e êste artigo, pode::ão ser pror-:
recados per ato do Ministro das MiEnergia.
Art. 49 As tarifas de _tornecímento
de energia elétrica serao fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Depaetamentc jqacionaj ~a
Pr-odução Mineral com a aprovaçao
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59. O presente Decreto entra
em víaor na data de sua puoucacão,
r\~ú(.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1964, 1439
da Independência e 769 da República.

nM e

JoÃo

G-OULART

Antonio de Oliveira Brito

Aros

'DECRE1.'Q N9 53.753 -

DE

13 DE

MARÇO DE 1964

Transfere vara Centrais Elétricas de
Minas Gerais SA. a coszcessdo para
distribuir energia etetrtca,

o Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe êonrers o aa-tígc

inciso I da Constituição e nos
termos do artigo 51? c20 Decreto-Ieí
352, de 11 de novembro de 1938. combinado com o artigo 8:9 do Decretolei nv 3.763, de 25 ue outubro de 1941,
decreta:

27,

Art. lI? FIca transferida para Centa-aís Bléteícas de Minas Gerais S,A.
a concessão. para distribuir energia
elétrica no Município de Jtagúara, Es
tadc de Minas Gerais Gerais de cue
é titular Antônio "Geraldo de Oliveira,
etn virtude do Decreto nc 28.748, de
11 de- outubro doe 1950.
Au-t. 21? Os bens e instalações que
no momento existirem em runeãc ex-O
ctusíva das serviços de produção,
transmissão e dístrfbuíçâo da energia
elétrica no referido Murucípto, fícam
desvinculados, não podendo porém
.ser efetuada a sua retirada de serviço
enquanto não forem substituídos p::llr
outros, instalados pela nova concessionária.
Parágrafo único, Em portaria do
Mínlstro das Minas e Energia, . após
'a aprovação dos projetos serão ceterminadas as características técnicas
das instalações.
Art , 39 A concessionária deverá
eathrazer as seguíntes cexígênclas.
I - Submeter à aprovação do Mi·nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias. dentro do prazo de cento e
oiteata (100) dias, a contar da data.
dúpublicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatívoa
às novas instalações.
II _ Assinar o oontrato díscípltnar
da concessão dentro de trinta (30)
dias contados da publicação do despacho de aprovação doa r~'""Pectiva mtsuta pelo Ministro das Mmas e Enel'gda.
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In _ Iniciar e concluir as obras
nos praz-os que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, exe.
cutando.us de tcôrdo com os projetos
aprovados e 00m as modificações que
terem autorizadas, se necessáa-ías.
Parágrafo nníoo Os prazos reterr<los neste amigo poderão ser ororro -

gados "por ato d.o Ministro das Min2!S
e Energia.
Art. 49. As tarifas de fornecirnesto
de energfa elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão õe
Aguas do Departamento Nactcnar da
Produção Mineral, com a aprovação
do Ministro das Minas e Energm.
Art. 59. ~te Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 19-64, 1431?
da Independência e761? da República.
JOÃo GouLART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO

N9

53.754 -

MARÇO DE

DE

19

DE

1964'

Transfere da Prefeitura Municipal de
Camaquã para a Comissão Esta:-:
dual de Energia Elétrica do .caio
Grande do Sul concessão para produzir e distribuir energia elétrica e
autoriza a referida Comissão a ampliar suas instalações naquele Município.

O Presidente da República usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, ~ nos
têrmos do art. 51? do Decreto-Ieí número &52, de 11 de novembro de 1938,
combinado com O art. 10 do Decretolei nv 2,281, de 5 de junho de 1940, e
com o art. 81? do Decreto-lei núme1'0 3.763, de 25 de outubro de 1941;
Considerando que, pela Resolução
nv 1.237, de 18 de dezembro de 1956,
o Conselho Nacional doe Águas e
Energia Elétrica autorizou a transferência dos bens e instalações vírículedos aos serviços de energia elétrica da Prefeitura Municipal de Camaquâ para a Comissão Estadual de
Energia Elétrica do Rio Grande do
Sul, decreta:
Art, 19 Fica transferida, para a Comissão Estadual de Energia Elétrica
do Rio Grande do Sul, a concessão
para produzir e distribuir energia elétrica no Município de. Camaquâ, de
que é titular a Prefeitura Munícípal ,
nrt.. 29 Fica autorizada a Comissão
EstadUal de, Energia Elétrica do Rio
Grande do Sul a ampliar suas instalações no Município de Camaquâ, me-
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diante a montagem de grupos geradol\2sdiesel-elétricos .
Parágrafo único. Em portaria do
Ministradas Minas é Energia, após

aprovação dos projetos, serão determinadas as características das instalações.

Art. 3° Caducará o presente título,

independente de ato declaratório, sea Comissão Estadual de Energia Elétrica do Rio' Grande do Sul não sa-

tisfizer as seguintes condições:"
I. - Apresentar à Divisão de águas
do Departamento Nacional do. Pro..
duçâo Mineral do Ministério das Mi-

nas e Energia, em três (3) vias: dentro do prazo de cento e oitenta (180)
dias, a contar da data da. publicação
dêste decreto, Os estudos, projetos e
orçamentos das obras e instalações.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixados pelo Ministro das Minas e Energia, executandoas de acôrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem
autorizadas.
m - Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro de trinta
(30) dias contaôoj da publicação do
despacho da aprovação da resp-ectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minase Energia,
Ar-t. 49 ltste decreto entra em vigor Da data de sua publicação, revo-.
gadas as disposições em contrárjo .
Brasília, 19 de março de 1954; 1439
da Independência e 769 da República.
JOÃo

GOULAR'I

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO

N9 53.755
MARÇO DE 1964

DE

19

DE

Restringe a zona. de ccncessdo do
Município de Anicuns, Estado de

Gotas, e iià outras providencias.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87> inciso 1, da Constituição e nos
térmos 00 alínea "b". do art. 39 do
Decreto-Ieí nc 5.764, de 19 de agôsto
de 1943, combinado com o art. 89 do

EXECUTIVO'

Decreto-lei n» 3.763, de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 1° Fica excluído o Município
de 'I'urvânia. Estado de Goiás, da zona de concessão de que é titular o
Munícípío de Anicuns, em virtude do
Decreto nc 27.681, de 5 de janeiro de
1950.

Art, 29 Fica ampliada a zona de
concessão de que é titular pelo Decreto no 44,.,585, de 26 de setembro.
de 1958, a Centrais Elétricas de Goiás
S. A. mediante a inclusão do Município de 'rurvãrna,' ficando autortroda a construir a linha de transmissão. e equipamentos que se fizerem
necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as.
características técntce., das instalações.
§ 29 A energia elétrica a ser distribuída serã fornecida pelo sistema da
Hidrelétrica de Cachoeira Dourada,
no. rio Paraíba.
Art. 29 A concessionária deverá $a-'
tisfazer as seguintes exigências:
I - Apresentar à Divisão de águas
do Departamento Nacional da Produ-.
ç â o Mineral do Ministério das
Minas
e Energia, em três (3) vias. dentro
do prazo de cento e oitenta (180)
dias, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trin-,
ta (30) .dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
ur - Iniciar e concluir as obras
1l0S.prazos que forem aprovados pelo;
Mimstro das MUIas e Energia, exeentendo-as de ecõrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos refertdos neste artigo poderão -ser prorrogados por ato do Ministro das Minas ,z Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
xevistas trienalmente pela Divisão de
Aguae, do Departamento Nacional da
Pr~~ução Miner.al. com- aprovação do
Ministro das Mma,s e Energia
art. 49 A presente concessão vigorara pelo prazo de trinta (30) anos,
Art. 5° Findo o: prazo de concessão
todos os bens einstaJações que, n~
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momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União,
Art. 6Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja -renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido. a que se
refere êste artigo até mais seis (6)
meses, antes de findar o prazo da vigência da concessão, entendendo-se,
se não o fizer, que não pretende a
renovação,
Art. 79 ãste decreto entra em vígor Doa. data de sua publicação,_ revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1964; 1439
da Independência e 769 doa República.
JOÃo GoULART
Antonio de Oliveira Brito

DEORETO NQ 53. 75~
MARÇO DE 1964

DE

19

DE

Declara a cessacáo dos serviços de
energia eíétricà no municipio de
Uruburetama, Estado do Ceará, e
outorga a respectiva concessão à,
Companhia de Eletrificação CentroNorte do Ceará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição, e nos
têrmos d03 artigos 140 e 150 do Código de Aguas (Decreto ne 24.643, de
10 de julho de 1934), combinados com
o a.l'tigo 10 do Decreto-lei nc 2.281de 5 de junho de 1940, decreta:
Art. 19 E' declarada a oessaçào,
para os efeitos do artigo 139, § 19 do
Código de Aguas (Decreto nv 24.643,
de 10 de julho de 1934), da exploração dos serviços de energia elétrica
no Munícpíío de Uruburetama. Esta,do do -Ceará de que é titular Francisco Ferreira Pcnteles. por manifesto
apresentado DO D. Ag. 2.605-35,8
aprovada pelo Ministro da. Agricultura por despacho de 19 de dezembro
de 1936.
Art. 29 E' -cutorgada à Companhia

de Eletrificação Centro-Norte do Cea.;
râ, a concessão para distribuir energia ao Município de Urubúretama, floando autorizada a construir uma
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usina termelétrlca o. os sistemas de
distribuição qUe forem necessários,
parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia após a.
eprovaçân dos projetos, serão determmade., ,a6 caracteristdcas técnicas
das instalações.
Art. 30 A concessionária. deverá
satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e E,uergia em três
cn vias,· dentro do prazo de cento e
oitenta 08{») dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto. os estudos, projetos e orçamentos relativos
á usina termelétrica e aos sistemas
de transmissão e distribuição.
II - Assinar o contrato díscíplinar
da. concessão dentro do prazo de trínta (30) dias, contadog da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia,
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidospelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 As tarifas de fornecímentc
de energfa elétrica será fixadas e revi-stas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da.
Produção Mineral, com aprovação doMinistro das Minas e Energia.
Art. 59 A presente concessão V1~
gorará pelo prazo de trinta (30)
anos.
Art. 69 Findo o prazo da concessão, todOs os bens e instalações qu-e,
no momento. existirem em junção
exclusiva e permanente dos SerVl!}OS
concedidos reverterão à União.
Art. 7<) A concessionária poderá,
requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas,
Parágrafo único. A concessíonárta
deverá entrar COm o pedido a que "se
refere êste a.rtig o até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão. entendendo-se, se não
o fizer, que não pretende a renovação.
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Art. 8'? f:s~e Decreto entra em vigor na data de 'sua publi-cação, rcvogadae as disposições em contrário.
Br.asilia,19 de março de 1964, 1439
da jndependêncáe.. e 76° da República.
JOÃo

GouLAnT

Antõnio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.757 MÁRço DE 1964

DE

19

DE

Revoga o Decreto nO 649. de 7 de
março de 1962. que outorgOu concessão à Hidrelétrica do Rio
DoceS .A.

o presidente da Re-pública, usando
da atribuição que lhe confere o arti·
go 87, inciso I, dia Constituição, e nos
têrmos do artigo 150 do Código de
Aguas (Decreto nv 24;643, de 10 de
julho de 1934).. e tendo em vista
pedido de desistência apresentado
pela concessionária. decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nv 649, de 7 de marçovde- 1962, que
outorgou concessão, à Hidrelétrica do

°

Rio Doce S.A .. para o aproveítamento da. energia hidráulica do desnível
denominado Salto do Golfo, exísten'1lt no rl!o Doce munícípio de Rio
Verde, Estado de Goiás.
Art. 2° O presente Decreto' entra
em vigor na data de sua pubhcaçêo,
revogadas as disposições em contrario.

Brasília, ~9 de março de 1964, 1439
d.a. Jndependêncía e 760 da, República,
JOÃo GoULAR:t

Antônio de Oliveira Brito

DECRE-TO NQ 53.7515
IV".lARÇO DE

DE

19

DE

1964

Renova o Decreto nfJ 49.009, de 2 de
dezembro de 1960

o

Presidente da. República, usando

da atrihuição que lhe confere o ar-

tigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 194ü (Código de Mi~

nas), decreta:

Art. 19 Fica. renovada pelo prazo
'improrrogável de um (1) ano DOS
têrmos da letra "b", do art. 10 do

Decreto-lei no 9.605, de 19 de aeõsto

de. 1946, a autorização conrertcta ao

cidadão brasileiro Custódio Netto Jú.,
mor pelo Decreto número quarenta: e
nove mil quatrocentos e nove (49.409)
de dois (2) de dezembro de mil no;
vecentos .e sessenta (1960). paTa pes~
quisae galena. no município de Alta..
mira, Estado do Palrá.

Art. 29 A presente renováçâo que
será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00) e será válido por
um ano a. contar da data da transcríção no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 3° Rev' gam.se as drsposíçõas
em contrário,

Brasília, 19 de março de 1964, 1439
da Independência e 76g da República.

Joêo

GOULART

Antonio de OÍiveira Brtto

DECRETO N° 53.759 MARÇO DE 1964

DE

19 ea

concerto autorização para Juncwnar
como emoreca de energia elétrica

O Presidente da República, usando
da atrbbuíçãe que lhe confere o arti.go 87, Inciso r, da Constitutção,e
nos têrmos do disposto no art. 1Q do
Decreto-lei nc 938, de 8 de dezembro
de 1938, decreta:
Art. 19 E' concedida à Companhia
Hidro- Elétrica de Boa Esperança, autorização para. funcionar como emprêsa de energia elétrica, de acôrdo
com o Decreto-lei no 938, de 8 de
dezembro de 1938, ficando obrigada a
satisfazer integralmente as exigências
do Código de Aguas (Decreto núme,
1'0 nv 24.643, de 10 de julho de 19,34),
leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do presente ato.
Art. 29 O presente Decreto entra,
em vigor na data de sua publícaçáo,
revogadas as dispcsíçóes em contrario.

Brasília, 19 de março de 1964, 1439
da .Independência e 76g da República.
JOÃo GOULART

Antonzo de Oliveira Brito
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N? 53. 'ZÔO

DEORETO N° 53.752 MARÇO

Ainda não foi publicado

Oficial.

110

Diário

DECRETO N9 53. 7S1 --,--- DE 19
iI~:\RÇO

DE

a Lei n Q 3.222, de 21' de julho de

1957.

o Presidente da República, usando
da atrrbutcão que lhe confere o artigo 37, ítem I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 O artigo 28 do Decreto nO
42.251, de 6 de setembro de 195'7, que
regulamentou a Lei ns 3.222, de 21
de julho de 19'57, passa a ter a seguinte estrutura e redação:
"Art. 28. P8Xa cada data de
promoção, só serão jevadas em
conta as vag,asdecorrentes de
atos nublteados até o dia 15 do
mês respectivo, sendo as que se
derem posteriormente computadas para a data de promoção seguinte, respeitado o disposto nos
parágrafos 1Q e 29 do artigo n
dêste Regulamento.
§ 19 Para efeito dêste artigo,
serã-o computadas como vagas
decorrentes de atOs publicados,
aquela referente ao pôsto em que
se deu .vaga e as dos sucessivos
postos inferiores que se darão
em conseqüência d.o preenchimenta da prrmeíra,
§ 2° Na última data de promoção de cada ano serão feitas
Inioialmenta as promoções normais e, no mesmo dia, realizadas
as transferências para a Reserva
e as promoções decorrentes, se
for o caso"
Art. 2Q O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as disposições em contrárío .

Brastlin 19 de março de 1964;' 143Q

da Independéncía e 769 rIa Bepúbbca.
Jo1.o GOULART

DE 19 DE

19064

Regulamento para o Corpo de O iiciais
da Reserva do Exército, aprovado
pelo Decrete n? 41.475, de 8 de maio
de 1957 (Alteração).

DE

1964

Dá nOVa estrutura e redação ao artigo 23 do Decreto n 9 42,251, de 6 de
setembro de 1957, 'que regulamentou

Jair Ribeiro

DE

O presidente da República usando
da atribuição oue lhe confere o artigo 87, inciso i, da Constituição, decreta:
Art. 19 O nv 1 do artigo 19 do Regulamento para o Oorpc de Oficiais
da. Reserva do Exército, aprovado
pelo Decreto nv 41.475, de 8 de maío
de 1957, passa a ter a seguinte redaçã-o:
"1 - no tempo de paz, preencher os claros de oficiais existentes nOS Corpos de Tropa, Estabelecimentos e Repartições do Exército, nas pwporçõe.sestabelecidas
em leis competentes".
Art. 29 O presente decreto entrará
em Vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposícões em contrário,
Brasília, D. F" em 19 de março de
1964; 1439 da Independência e 76Q da

República.
JOÃo GOULART

Jair Ribeiro
DECRETO NQ 53.763
MARÇO DE

DE 20 »u

1964

Autoriza o B(!,nco Nacional do DeseTl..ooioimentc EcOnômico a eubccreter,
por conta do Fundo Nacional, de

Investimentos, ações ordiná.rias da
Emprêsa Brasileira de "I'elecomami-

ccçôes .
O Presidente da. República, usando
da atribuição que lhe contere o artago
87; I, da Constituição, e tendo em
vista o que dispõe o art. 42 da Lei
n.o 4.117 de 27 de agõsto dê 1852, ccnstderando a importância que assume
a ímplantaçâo do Sistema Nacional
de 'I'eleaomunácações, previsto mo
Plano aprovado -pelc Decreto número
52.859, de 18 de novembro de 1963,
COoIT'JO ímperatlvo c.e integração elas
diversas regiõe-s C0 pais.
Considerando ql.Lf; essa medida não.
maás pode ser adiada, em tace dos
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-transtôrnos causados i?, vida ee.mômica do País pela preoartedade do sistema de comumcaçôes existente:
Oonsdderando J a3.'w inuerósse de
que se reveste para a Segurança. N2.-

cíonaj o runcionamcnto de ~1;:-1, sisbe-.
ma adequado de telecomumcaçôes:
Considerando, finalmente, que o
Fundo Nacional de Investimentos tem
por finalidade contribuir para o for-

talecimento da mtra-estrutura

eco-

nômica do pais, mediante parbícípacão em emprêsas controladas pela
União Federal que tiverem condições

de rentabilidade, decreta:
Art. 19 Fica o Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico (BNDE)
autorizado a subscrever, à conta do
Fundo Nacional de Investimentos,
instituído pelo art. 74 da Lei número
4.24~, de 17 de julho de 1963, 4.5GO
(quatro mil e quinhentas) ações ordjnánas do capital social da Emprêsa
Brasileira c/2, Telecomunloaçôes
EMBRATEL, do valor nominal de
Cr$ l.GOO.QOO,OO (um milhão de cru-.
zeíros) cada uma.
Art. 29 A integralização das ações
a serem subscritas, na forma do artigo anterior, será feita parceladamente,
assegurada a integralização
de 1'8'% (dez per cento) no ato da
subscri-ção,
Parágrafo único. O plano de 'íntegralízação do restante do capital subacr-ito será acordado entre a EMBRATEL e o BNDE;
AI't. 39 O presente decreto encxará
em vigor na data de sua publicaçáo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, (DF) 20 de março de 1864;
1439 da Independência; 769 da República,
JOÃo GOULART

WalCiyr Remes, Borges

DECRETO N° 53,7$4 MARÇO DE 19-64

DE

20

DE

outorga à Companhia Paranaense de
Energia Elétrica autorização de estudos pera o aproveitamento de
fontes de energia hidráulica existentes no rio Chopim e seus afluentes, no Estado do Paraná.

O Presidente da Repúb.íca usando
<la atribuição que lhe confere o ar-

ExECUTIVO

t.igo 87, inciso I, da Constituição, e
tendo em vista o que dispõem os artigos 99 e 10 do Decreto-lei nc 852, de
11 de novembro de 19-38, decreta:
Art . 19 Fica outorgada à Companhia paranaense de Energia. Elétrica
autorização de estudos para. o aproveitamento de fontes de energia hídráultea existentes nos cursos do rio
Ohopím e de seus afluentes, no Estado
do Paraná.
Parágrafo único. Fica ressalvada a
concessão outorgada à Hidrelétrica.
Paraná s. A., pe'o Decreto no 48.037,
de 5, de abril de 19ú{), para o aproveitamento do trecho do rio Chopím onde se acha localizado o salto Pinhal,
no munícípío de palmas, Estado do
Paraná,
Art. 2 Q A interessada deverá apresentar à Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério das Minas e Energia, dentro do _prazo -de dóis anos,
contado da pubhcaçâo dêste Decreto,
os estudos fi que se refere a presente
autorização.
,
Art, 3° O prazo referido no artigo 2°
poderá ser prorrogado por' ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4 9 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2'0 de março de 1964;143 9
da Independência e 769 da República,
.Iofio

GOULAR'1;

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.765
MARÇO DE 1964

DE

2{)

DE

Outorga q.o Município de Clevelândia
concessao para aproveitamento de
energia hidráulica,
O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso r. da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Aguas (Decreto nv 24: 643,
de 10 de julho de 1934), decreta:
Arb. 1° E'. outorgada ao 'Município
de Clevelândia, concessão para o aproveitamento da energia hidráulica de
um desnível denominado Olaudelino,
existente no curso d'água Ohopln, situado no distrito de Clevelândia, Município de Clevelândia, Estadó do Pa-
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'raná, respeitados os direitos de ter-

cetros.

§ 10 O aproveitamento destina-se à
produçã-o, transmíssãr, e distribuição
de energia elétrica para serviços públicos, de utilidade pública, e para (',0mércio de energia elétrica, no Municip'o de Olevelândía, Estado .10 Pa.raná.
~ JÇl Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura
da queda a aproveitar, a descarga de,
derivação e a potência.
Art. 29 O concessionário deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro 'do prazo de cento e
oitenta (18{)) dias, a contar da data
de publicação dêste Decreto, os projetos e orçamentos relativos ao aproveitamento hidrelétrico e aos sistemas
de transmissão e distribuição.
II - .Assmar o contrato disc'pliner
da concessão dentro do prazo de trinta C3{») dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Míntstro das MID:1-S
e Energia.
III - Iniciar e· concluir as obras,
nos prazos que forem estabelecidas
'pelo Ministério das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com Os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
parágrafo único. Os vprazcs referi.dos neste artigo poderã-o ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia,
Ar-t. 30 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e re'vistas trienalmente pe.a Divisão de
Águas. do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4q A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) ...nos,
Art. 511 Findo o prazo da concessao,
todos os bens e instalações que no
momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão à União.
Art. 69 O concessionáríc poderá ,requerer que seja renovada a concessão.
mediante as condições que vierem a
ser esrapuradas .
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
<refere ést.e artigo, até se.s (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
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da concessão,

o fizer, que

entendendo-se, se não
não pretende á reno-

vac;o.

Árt. 79 lSste decreto entra em vigor
na data de sua puoücaçâo, revogadas
as rüsposíçôes em contrário.
Brasília, 20 de março de 19'ô4; 1430
ia Independência e 7-89 da República .
João GOULP.RT
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.766 DE 20 DE
MARÇO- DE 1964
cutorça à Ccmqianhio: de Eletricidade do Estado da Bahia concessão
para :l:stribW7' energia etetrica no
Municipco de Santa Terezintui, Estad<) .-".... Bahia, e dá' outrae providênczas.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constàtuição, e

na forma dos art.gos 150 e 158 oo Cóalgo de Aguas, (Decreto número
24.643, C.'B 10 de julho de 1934), combinado com o artigo, 50 do Decretolei número 852, de "11 de novembro
de 1938, e
Considerando que pela Resolução
número 1. 780, de 29 de outubro de
1959, do Conselho Nacional de Aguas
e Energia Elétrica, foi autorizado o
suprimento de energia ao Sistema de
Cruz das Almas, decreta:
Art. 10 Fica outorgada 8. Companhia de Eletricidade do Estado da
Bahia (COELBA) concessão para
drstribuír energia eletríca no mumcipío de Santa 'I'erezmna, freando
para, tanto autorizada 3, .construír
uma linha de transmissão entre as
cíoades de Castro Alves e de Santa
'I'erez-nha, bem como o sistema de
distribuição, inclusive subestações
transformadoras.
§ .c Em portaria do Mimstro das
Minas e Energra, após aprovação dos
projetos, serão fixadas as caractertatica« técnicas da linha de transmís[<:).0 - e do sistema de distribuição,
§ 29 As instaraçóes Ora ,autor:zadas serão supridas pelo Sistema de
Cruz das Alm.;1.S do Govêrno do Es-aoo da
hia..
Art. 2() Caducará o presente titulo
rncteuencentemente de ato declaratóno,
a concessionárta nãc satisnz.er as segumtes condlçôes:

se
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I - Apresentar à Divisão de Águas
do Departamento jqacionaí ca Pl'O~
ducão Miaeral, do Mmisteno das Mtnas e a:nerg:a, em três (3) vias, den-

zro do prazo de um
ter da

,ja.t~l

(1)

ano, a con-

da publtcaçào deste De-

creto, Os estudos, projetos e orçamentos relativos a linha de transm.ssâo e ao sistema de distrtbuíçào .
II .~ ratcter e concluir as obras
nos prazos que' forem fixados pelo
Ministério das Minas e Energia. exe-

cutando-se ae acôrdo com OS projetos ou modifícações que forem autorizadas .
Parágrafo úmco. Os prazos a que

se refere êste artigo poderão. ser
prorrogados por ato do Mímsterro
das Minas e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra
em. vigor na data GE' SUa publicação,
revogada:', as disposições e,» centrário.
Brasília 20 de março de 1964: 143"
ds Indepa .rtêncía e 760 da Repunr.c e .
JOÃo

r

")ULART

Antônio «e Oliveira Brito
DECRETO N'? 53.767 - DE 20 DE
MARÇO DE 1964
Out01'ga à Companhia Fôrça e Luz
Santa Clara concessâo pam apropeitamento de energia tüarauuca,
O Presidente da República, usanda atribuição que lhe confere o artago 87, inciso 1, da Oonstdtuíçáo, e
nos tênues dos artigos 140 e 150 de
Código te Aguas <Decreto nv 24.643,
de lG de julho de 1934), decreta:

Art. 1'? E' outorgada, à Companhta Fôrça e Luz Santa 01 ara, con-

cessão- para o aproveitamento da
energta h.craut.ca da queda dágua
denorntnada "Cachoeira de Santa
Clara", no rio Mucuri, Município de
Nanuque, Estado de Minas GelaIS.
~ 10 O apt.. oveítamen-n destina-se
à produção, transmissão 3 dtstrtbuíçâc de energia elétrica para serviços
públ.cos e para o comércio de energia elétrica no referido Munícipio.
§ 2(> Fic[\, aCcmpanhia Fôi"ça e
J..lUZ Santa Clara autorizada a construir os sistemas de transnussâo e
dístribuícâo necessárias aos serviços
concedíecs.
Art. '2J<.J A concessionária deverá
satsrazer as seguintes concjçóes:

I - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da publícação de despacho da aprovação
da resoectíva minuta iJ&10 Mtnístro
das Mjnas e Energta , ,.
II - Iniciar e concluir 8.'; obras
nos prazos que forem estabetecír'os
pelo Mimsterro das: Minas e Energia,
executando-se de' aeôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rereridos neste artigo poderão ser prorrogadca pcr 8tO do Ministro das Minas e Energia. ,
Art. 31? As tarifas de fornecimento de enecg:a elétrica serão fixadas
e revistas, u-tenatmênte, pela Divisão
de Águas, do Departamento Nacíonal da Produção Mineral, com aprovaçã-o do Ministre das Minas e Energia.

Art. 4<:' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta, (30)
anos.
Art. 5(1 Find'(J o prazo da concessão, todos os bens e instalações
que, no momento, exrstirern em função exclusiva e permanente dos servícos concedidos, reverterão à União.
Art. 6Çl' A concesstonára poderá
requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que
vierem a ser o<'tipuladas.
parágrafo úníco . A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se

refere este artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da. concessão, entendendo-se, SE: não
o fizer, que não pretende a renovacão.
. Art. 7Çl Este Decreto entra em vigor na data de sua publlcaçâo, revogadas as disposições em contrár:o.
Brasília, 2!J de marco de 1964; 143(>
CW. Indepeuoêncía e 76(> da República.
JOÃo GOUL!lRT

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N'? 53. 7GS - DE 20 DE
MARÇO DE 1964
Outorga-à' Centrais- Elétricas de Mr.-

na-s Gerais

S .A . eonceesãc para

distribui.r enerçia elétrica no MUnicípio de Conquista, Estado de'
Minas Gerais.

O Presidente da Repúbl'ca, usando da atrfbuiçáo que lhe. confere o:

ATOS'

»ç

PODER ExECUTr,ro

artágo 87, inciso I, da Constituição,
e, nas têrmoa do artigo 5° do Decreto
Lei no 852, de 11 de novembro de
1938 e Co artigo 8 do Decreto-Lei
rio 3.753, de 25 de outubdo de 1941,
Decreta:
Artigo 19 E' outorgada à Centrais
Elétricas de Minas Gerais S.A. ccncessão para dastrfbu.r energia elétrica. no município de Conquista, Estado de Minas Gerais, ficando autorizada a contruír os sistemas de
transmissã-o ,e de d'stribuiçâo que
forem necessários.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro de Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão creterminadas as características técnicas das instalações.
Artigo 2('1. A conéessíonárta deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do M:nístro das Minas e E".aergía, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta. (lOO) dias, 8, contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatávos aos sistemas de transmissão e de
distribuição.
II - Assinar o contrato -díscíphnar
da concessão dentro co prazo de trinta (30) días.contados da pubhcaçâo
do despacho daa.provaçãD da respectiva minuta pr o Ministro das Minas e Energia.
IH - Inic.ar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem a-rtorrzadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das. Minas e Energia.
Artigo 3'1. As tarefas de fornecimento de energia elétrica serão fixadas t revistas trienalmente pela
Divisão de Aguas do Departamento
Nacional da Produção Mineral, COT).l
aprovação do Ministro das Minas e
Energfa.
l11'tigo 4"1. A nreaante concessão
. .gorará P~~0 prazo de trinca (30)
anos.
Artigo 59 Findo o prazo da concesS8:0, todos as bens e· ínstaleções que,
1118 momento exístirem em funcâo
exclus.va e permanente dos serviços
concedidos .reverterão à União.
lJ

Artigo 69. A concessionária p-oderá requerer que a concessão seja. re ..
novada meó'.ante U·S .cçndíçôes que
vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A ccncessionáràa
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até seis (6) mesea antes de findar o prazo de vigência da. concessão. entendendo-se, se
não o fizer, que não pretende a renovação.
Artxgo 79. aste Decret-o entra em.
gor p data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março dê ] P!'I. 143('1
da In-Iependência e 769 da Repúbltca.
JOÃo GOULART

,L,,;.Ón:o de oliveira Brito
DECRETO Nt? 53'.7'89
DE 20 DE
MEIRÇO DE 1964
cnuorçc à Prefeitura Municipal de
Nova Roma concessão para aproveitamento d.e energia hidrâulica.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Consttauíçâo.e
nos têrmos dos artigos 140 e 150 do
Código de Agu.a~ (Decreto número
24.643, de 10 de julho de 1934), decreta:
Ar. 19 E' outorgada à Prefeitura Municipal de Nova Roma con..
cessão para o aproveltaenento da,
energia hidráulica da queda dágua,
danomínada cachoeira do Atalho,
existente no rio das Pedras, situado
no distrato sede do município de Nova Roma, Estado de Goiás.
§ 19 O aproveítamentc
destinase à produção de energia elétrica
para serviços públ.cos, de utilidade
pública C! para comércio de energia
elétrica no município de Nova Roma,
Estado de Goiás.
§ 2'. Em portaria do M'nistro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, ades..
carga de derivação e a potência.
Art. 2.Q Caducará o presente titulo, independente ée ato declaratório, se a concessionária não satisfizer as seguintes conrâçôes:
I - SUb~TIet8r ~ aprcvacâo do Ministro elas Minas e Energ:a, em três
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(3) vias, dentro do -prazo de cento
e oitenta (80) dias, a contar da data de publicação deste Decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos à exploração industrial do apro-

veitamento.
II - Assinar o contrato disciplinai'
.da concessão dentro do prazo õe
trinta (3
dias, contados da publaLG)

cação do despacho da aprovação da
.respectí la m.muta pelo Ministro das
Mina-s e Energia.

In -

Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de ucôrdo COm 03 projetos aprovados e as
modificações
.que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rerea-ícos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do vr.nístro das Minas e Energia.
Art. 3" As tarifas de fornecímento de energia elétrica serão fixadas
e :-evíetas trienalmente pela Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação de Mírríatro das Minas e Energia,
.AJ..t. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) dias.
Art. :)9 Findo O prazo daconcessão, todos Os bens e instalações
que, 'no momento, existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos, reverterão na forma da lei ao Estado de Goiás.
Art.. 69 A concessíonárta poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as condíçoes que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrai; com o pedido a que se
refere- este artigo até seis (6) meses
antes ( findar
prazo de vigência
da concessão, .entendendo-se, "se não
o fizer, que não pretende a renova-

°

çã-o,

Art. 7" Este Decreto entra em vigor ia data de sua publ.cação, revogadas as dísposiçêes em contrário.
Brasilia, 20 de março de 1964; 1439
O;t Incapendêncía e 76<? da República.

aoxo

GoULART

.Aniõtuc de Oliveira Brito
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DECRETO NQ 53,770 MARÇo DE 1964

DE

20

DE

Outorga à Companhia Paranaenee de
Energia Elétrica - COPEL - concessão para o tiprouettamento da
energia hidrémUca de um -âeen.met
denominado Salto Grande, no m'l.(,nicípio de Pato Branco, Estado do
Paraná,

o Presidente da República: usando
da adribuíção que Jhe confere o ::Ô1X!.:go 87, inciso :, da Constítuicâo, e ncs
têrmoa dos artlgo.s 140 e l50 do Código de Águas (Decreto n.v 24.643 de
10 de julho Fie HI;H) decreta:
Art. 15' E' outorgada à Companhia
Paranaense de Energia Elétrica
COPEL ~ ccnca.ssãc para 0 aprovei.
tamento da energia htdráuttca de um
desnível denomínado Salto. Grande,
existente no curso dágua Choptm, sisuado no município de Pato Branco,
E:o;tado do Paraná, respeitados os direltos de terceiros,
§ L'" O aproveitamento destina-se à
produção transmíssâo e distrtbulção
ele energia elétrrca, para serviços pú-

blicos, de utilidade pública, e para
comércio de energia etetrtca no .muní.,
cipio de Pato Branco, Est-ado do Paraná.
§ 2.° Em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, 3..\)')8 a aprovação
dos projetos, serão determinados a altura da queda a aproveita-, a. descarga
de derivação e a potência
Art. 25' Caducará ° presente título,
independente de ato declaratórto, se
a concessionária não satísffzer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ml .
nistro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de noventa
t9ü) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, os projetos e
orçamentos .relativos ao aproveitamen.,
to hidrelétrico e aos sistemas de
transmissão e distribuição.
II _ Assinar o contrato díscipltnar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da puclicaçãc
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.

Parágrafo único. O prazo referrdc
neste artigo poderá ser prorrogado por
ato do Ministro das Minas e Energta
Art. 3\' As tarifas do tornecímentc
de energia elétrica serão fixadas e
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revistes trienalmente pela Divisãü de
Aguas, do Departamento Nacional da
produção Mineral, com aprovaçã-o do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente conc-Isão vigorará pelo prãz o de (30) anos.
Art. 5Q Findo o prazo de conc sssâo.
todos os bens e Instalações que, no
momento, existirem em função exoclusiva e permanente dos serviços con

cedid-os reverterão à U mà)
Art. 69 A concessíonárta pode-á re-

querer qUe seja renovada a conceseâo,
mediante as condições cfl;e vierem a
ser estipuladas.
parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com O pedido a que se
refere êste a-rtigo, até seis (6) meses
antes de íãndar o prazo de vígêncía
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer que
pretende a renovação.
Art. 7 9 zsue Decretro entra em. ví-.
gor na data de sua pubhcação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 2() de março de 1964; 1439
da Independnêcla ,J 769 da Repúbhca ,
nãó

JOÃo GOULART
António de Oliveira Brito

DECitETO N9 53.771 MARÇO DE 196;1

DE

2{)\

DE:

AmpLia a zona de concessão da· Companhia de Serviços Elétricos do Rio
Grande do "Norte, pela inclusão de
vários municípios do Estado.

O Presidente da República, usando
da atribuição q,ue lhe confere o artigo
87, inciso I, da
Constituição, e nos

têrmos do ar-tigo 150 do Código de
Águas (Decreto nv 24.643 de 10 de
julho de 1934), combinado com os do
artigo 5.° do Decreto-Iet nv 852 de 11
de novembro de 1938 e com os do artigo 89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica ampliada a zona de
concessão da Companhia de Serviços
Elétricos do Rio Grande do Norte pela
inclusão dos municípios de: SeYTa
Caiada, 'j'angará, santa Cruz, Lages,
Nova Cruz, São José do Campestre,
Pedro Velho, Martins, Patu, Portale-.
gre e Umarrzal, todos no Estado do
Rio Grande do Norte, ficando utta
concessionária autorizada a, consrrurr
c.s sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem necessários.

§ 19 Em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas ::'05
caractertstícaa téqntcas das Instarações.
§ 2Ç1 A energia elétrica a ser 61Stríbuida será suprida pela Ccmpanrun
Hidro Elétrica de São Francisco.
Art. 2° A concessionária deverá satcsfaaer .às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Mimetro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da data.
da publtcaçâo dêste Decreto os estu .
dos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de distribuição.
II ~ Assinar o aditamento ao contrato disciplinar da conce~.'I.'5ã6· dentro
do prazo de trinta (30) dias comados da
publícaçâc do despacho da
aprovação da respectiva minuta pelo
Ministro das Minas e Energia.
UI ~. Iniciar e concluir" as 00~G.S
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Mi"nas "e Energia cxe.,
cutando-a- de acôrrío com os projetos
aprovados e as modificações que forem
autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorr--.
gados por ate do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 Este Decreto entra em vigor
na data de sua, publicação, revo zadas
as disposições em contrárto.
Brasília, 20 de março de 1964; 113')
da Independência e 769 da República.

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53. 772 ~
MARÇO DE 1964

DE

20 DE

Autoriza o Ministro da Fazenda a
assinar Convênio entre a Comissão
Executiva do Plano de Recuperação Econômico-Rural da Lavoura
Cacaueira (CEPLAC) e o Instituto
Irüeramericeno de Ciências Agrícolas de Organizações dos Estados
Americanos (IlCA).

O Presidente-da República, usando
da atrlbuícão aue lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição,
decreta:

Art. 19 Fica tautorízedo o Ministro
de Estcdo para os Negócios da Fazenda a assinar o convênio projetado entre a Comissão de Recupera-
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cão E-con:3:mico-Rural da Lavoura
õaceueíra (CEPLAC) e o Instituto
jnteràmericano de Ciências Agrícojes da Organização dos Estados Ame-

ricanos (ECA), com o objetivo de
possíbílítar o programa de pesquisas
e de cooperação técníco-cientifíca do
Cemtro de j-esquísas do CaC8.U
(OEPLAOJ.
Brasília, (D. F.) em 20 de março
de 1964; lt.!:3'? da Indegienríéncía e
76" da Repúblícc .
JOÃo

GOUU.RT

Vlaldyr Ra.mos BMgeS

DECRETO NQ 53.773 1,'IARÇO DE

DE

20 DE

1964

Suprime ceroo extinto.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Consti·tuiçã o FeDECRETO N C 53.774 _
MARÇO DE

DE

20

DE

'1964

Cria junções gratijicadas no

tasnsete-

no .da Açrtcuttura e au outras providências.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçào que confere o art. 87,
item 1, da Oonsttttnçào e tendo em
viste o díspostc no art. 11 da LeI numero 3.7&3, de 12 ue julho oe W60,
decreta:
Art, 19 Ficam criadas, em caráter
provisório, as runçôes gratificadas do
MInistério da Agricultura constantes
da tabela anexa, que é parte mtez rante deste decreto.
<:>
Art, 2(> As funções gra tíftcartas
atualmente existentes no Gabinete do
Mtmstro e no Departamento de -PesO!.llsa e E::::perimentaçâo Agropecuánas, que nao fíguram nas tabelas do
anexo, são mantidas com as atribuições e caracr.errsticag anteriores, até

EXECUTIVO

deral, e nos têrmos do artigo 19 ,
alínea b, do Decreto-Ieí ns 3.195, de
14 de ebràl de 1941, decreta:
Art. Lv Fica suprimido 1 .cargo de
'I'esoureíro-Auxilbar
(Alfândega de
Santos) Tesouraria de 1~ Categoria,
eis 120.000,00, da Pau-te Suplemen-

ter do Quadiro de pessoal do Ministério d:a Fazenda, V(I.g'O em virtude
do falecimento de Moacir Alves de
Oliveira, devendo a dotação correspondente ser levada a crédito da
conta-corrente da par-te Permanente
do Quadro, de Pessoal do mesmo Ministério,
Art". 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, (D. F . ) " em 20 de março
de 19-61; 1439 da Independêncáa e
769 da República,
JOÃo GOULART

Waldyr Ramos Borges

qUE: venham a ser alteradas ou expressa.mente suprunídas .
Art. 39 Pícem suprunídag tôdae as
demais funçôes.jrratdncadas do Ministério da Agricultura não atingidas pelos arts. 19 e 29 dêste decreto
Art, 49 Enquanto não forem transferidos para Brasília, no todo Ou em
parte, os órgãos do Minístérrc tia
'\gricultura que cevam fixar-se no
DIstrito Federal destacarão, se necessá-to, um dos seus chefes ou C'..SSessOres para- maqueta Oapítal, coordenaTem os traoamo, dos respectivos Departamentos, Serviços, Superíntendêncía. rnsututos e Divisão.
Parágrafo úmco : ~ A::, atrlbuíeóes
dos representantes a que se refere este
an;.igc serão fixadas, para cada caso
em portaria do Ministro de astec;o. '
Art. 59 Além das funções constantes
do anexo a. que se refere o art. 19
deste decreto, ficam criadas, em caráter precàrto. as seguintes funções gra-

tánconas:

NÚIDero

de
ordem

DlS!aiminàçáo

I

j Símboto

I

Subchefe do servtco de Comunicações do Departa-]
1

mente de ádmínistraqao em Brasuta
\
Subchefe do Serviço ue Transportes do Depart.amen-]
mente oc Adrnímstraçâo ét'1 Brasília
_ _.)

1

Subchefe do Ser-rtçc de

do Departamento

3-F

3-F
Admímstraçâo de Edifícios(
de Admínistraçâo ~_~rasilial_~~_

ATOS

DO PODER,

Parágrafo único, As funções a que
.se refere este artigo serão extintas
desde que Os serviços sejam transferidos para a Capital Federal.
Ar-t. 69 As despesas resultantes da
execução dêste decreto serão atendidas pelas doteçôej orçamentárias próprias consignadas no Orçamento da
Uniã-o.
Art. 79 ~te decreto entrará em vigor a partir de 19 de janeiro de J.964,
revogada, as disposições em centrário.
nrasma, 20 de março de 1964; 1"'3 0
da Independência e 769 <ta República.
JOÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho

DECRETO NO? 53.775
MARÇO DE

DE

20

DE

1964

.éria o

Centro ele Instrução de Marí;.,
Umas "Almirante Graça Aranha".

o Presidente da República, usando
'00 atribuição que lhe' confere o artf ...
gc 87, inciso I, da Oonstituíçâo, e de
acôrdo com o art. 69 da Lei nv 2. 3Dl,
de 18 de junho de 1956, decreta:
Art. lO? Fica criado o Centro de Instrução de Marítimos "Almirante Gra-ça Aranha",
Art. 29 O Ministério da Marinha
tomará as necessárias providências
para elabcràçâo, no prazo de 90 dias,
dos estudos para a construção, ínstaJação e funcionamento do referido
Centro. bem como do respectivo Regulamento.
Art. 39 As despesas com a construção e instalação do Centro correrão
por. conta de crédito especial a Sê.
solicitado ao Congresso Nacional:
Art. 49 O funcionamento d-o Centro
terá seu início em 1965, tão logo o
permitam suas instalações.
Arü, 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, D. F., 20 de março de 1964;
:143 0 da Independência e 769 da P..~
púbtíca ,

J cão GOULART
SylVíO Borges de Souza Motta
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DECRETO N9 53. 776
MARÇO DE

~ DE

1964

20

DE

Altera temporórunnente, até 31 de dezemôro de 1966, o art. 16 tncíec 11
dO Capítulo 1V do Regulamento para as Escolas de Marinha Mercante,
aprovado pelo Decreto n{J 1.424, de
28 de setembro de 1%2.

O Presidente doa República, usando
das atribuições que lhe confere 'o Ar-

LgO 87, inciso I, da Constituição Perteral decreta:
.
,Art, 19 Fica alterado temporãrta.,
mente; até 31 de dezembro de 1966, o
art. 16 inciso V do Capitulo IV do
Regulamento para as Escolas de Ma..rínha Mercante, aprovado pelo Decreto no 1.428, de 28 de setembro de
1962, que' passe e. ter a seguinte redação:
Art. 16
,.
V -

•••••..•.•.......•.•.•.••..•••.

a)

.••...••••.•• , ••••• : .•• , ......• , ••

b)

........••.•.•.•••••.....••••••••

-

para 19 Pilôto: três (3) anos em
função de 29 Pilóto ou superior.
- para Capitão de Cabotagem: dois
(2) anos em função de 19 Pílõto ou
superior.
- para Capitão de Longo Curso:
dois (2) anos em função atribuída a
Capitão de Cabotagem,
para 29 Maquinista-Motorista:
quatro (4) anos em função de 39 Maqulnísta-Motcrísta Ou superior, dos
quais um (1) ano poderá ser computado com o navio em reparo, em estaIeíros ou oficinas.
para lQ Maquinista-Motorista:
três (3) anos em função de 29 Maqumista-Motortata, ou superior, dos
quais um (1) ano poderá ser computado com o navio em reparo, em estaleiros ou Oficinas .
- para 29 Comissário: quatro (4)
anos em função de 39 Comissária ou
superior, dos quais dois (2) anos p?derâo ser computados com o navio
em reparo desde que prestando serviços a bordo ou nos restaurantes das
emprêsas .armadoras.
- para 19 Comissário: trê.c; (3)
unos em função de 29 Comissário ou
superior, dos quais um (1) ano poderá ser computado com o navio em
reparo, desde que prestando serviços
a bordo ou nos restaurantes das emprêsas armadoras.
- para 19 Radictelegrafiste.: três
(3) anos em função de 29 Radíctelegrafista ou superior.
C)

•••••.•••••••••..••••••••••••••••
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Art. 29 .t;:ste decreto en.trarffi, em vigor na data de sua publtcaçao; '~evo
gadas as disposições em contrário.
jsrasíüa, D.F., 20 de março de 1964;
1439 da Independência e 759 da Re-pública.
J oêo GOULAR!'
Sylvio Borges de Souza Motta

DECRETO NQ 5.3.777 -

DE

20

DE

MARÇO DE 1964

Altera os arts. 2°, 4Q e 59 do Decreto
nÇl 42.112, de 20 de açãsto de

195~

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo '87. inciso I, da Cons ti tuíçâo Federal, decreta:
Art. '19 Ficam alterados Os arts. 29,
45' e 59 do Decreto nv 42.112, de 20
de agôsto de 1957, que passam a ter

a seguinte redação:

"Art. 29 A entrega da Medalha sará
feita, em solenidade presidida pelo
Ministro da Marinha ou por seu representante, no d'a onze de junho.
Parágrafo úmco . Em CMOS excepcionais, a critério do Ministério da
Marinha, a entrega da Medalha será
feita, em qualquer data.
Art. 49 As propostas para a concessão de Mérito 'I'amandaré, devel'ão ser
encaminhadas ao. Chefe do Gabinete
0.0 Ministro da Marinha, por oficio,
sendo prtvatívas dos Oficiais Generais em serviço ativo e dos Adidos
Navais junto às representações diplomáticas do Brasil.
§ 19 As propostas deverão conter o
nome do candidato, SUa nacionalidade, cargo ou função, enderêço. dados
biográficos e um resumo dos serviços
prestados à Marinha do Brasil que
motivaram a proposta.
S 29 Estas propostas deverão dar
entrada no Gabinete do Ministro da
Marinha. entre 19 de março de 15 de
abril de cada ano.
Art. 59 Publicado no Diário Olicial
e no "Boletim do Ministério da 1\1aTinha", o decreto de concessão da
Medalha o Ministro da Marinha rnan,
dará exped!r o respectivo diploma Dor
êla assinado, o qual será transcrito
nos assentamentos do agraciado"
Art. 2\1 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárto
Brasília, D.F., 20 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da República,
JOÃ:l GOULART

Sylvio Bcrçes ae Souza Motta

DECRETO N'? 53.778 ......;...
;','IARÇO DE 1964

DE

2{) DE

Suprime o ari, 59 do Decreto número 42.111, de 20 deagósto de 1957

o presidente da República., usando
da. atribuição que lhe contere o artago 87, Inciso r, da Constituição Fe·deral, decreta:
Art. 19 Fica suprimido o art. 59 do
Decreto 119 42.111, de 20 de agüsto
de 1957.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D. F., 20 de março de 1964;
1439 da Independêncíe e 769 da República.
JOÃo GOULART

SylviO 801 g68 de Souza Motta

DECRETO W? 53.779
DE 2(} DE
MARÇO DE 1964
Autortza o Semico do Patrimônio dCL
União a aceitar doação de imóvel,
para uso da Diretoria do Patrimônio Histórico 6 Artístico Nacional.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termos dos arts. 1.165. e 1.180, do
Código Civil, decreta:
Art. 19 }i'ica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar a
doação que, mediante escritura públíca, o arquiteto Roberto Machado de
Lacerda e sua mulher fizeram à União
Federal, para' uso da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artísticn Nacional, do Ministério da Educação e Cultura, de imóvel situado na Rua do
Pilar TIS. 16 e 16, na Cidade de Ouro
Prêto, Estado de Minas Gerais, compreendendo edificação de excepcional
valor arquítetôníco, localizada nas
proximidades da igreja matriz de
Nossa Senhora do Pilar.
Art. 2° O imóvel em causa será
destinado à instalação de laboratório
do Setor de Recuperação de Pinturas
e Esculturas da Diretoria do Patri.,
mônío Histórico e Artístico Nacional,
assim como a abrigar outros seviços
da mesma repartição.
Art. 3° i1:ste decreto entrará em 'Vigor na data de sua publicação.
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Art. 4Q Revogam-se as disposições
em .contrário.
Brasília, 20 de março de 1964; 143Q
O<:t Inuependêncía e 769 da República.
João

GOULAItT·

Waldyr Ramos Borges
Júlio Furquim Sambaquy

Art. 29 A desapropriação a q?e se
refere o presente decreto é considereda de urgência para os efeitos do 8,~
tigo 15, do Decreto-lei nc 3.365,d.:: 21
de junho de 1941.
Art. 3° :toste decreto entrará em vigOI- na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de' 1964; 143'?
da Independência e 7ô9 da Repúbltca..

aoao
DECRETO N° 53, 78'Ü
DE 23 DE
!lIJ\HÇO DE 1964
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EXECUT!I!O

GO'OLART

Expedito J.1IJ.acl'wdo
Waldyr Ramos Borges

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, área de terreno no MunwípLo
de Pentecoste, Estado do Ceará, para a instalação do Instituto de Pesquisas.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o arugo 87. inciso L, da Constátuíçào .rederaf e nos têrmos do Decreto número 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei no 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art 11( Fica declarada de, utilidade
pública, para fins de desaproprraçâo
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas, a área de terreno
com 2.086.700 mâ (dois milhões oitenta e seis mil e setecentos metros
quadrados), situada no Município de
Pentecoste Estado do Ceará, representada nà. planta que com êste baixa, devi-damente rubricada pelo DÍl'~
tal' da Divisão do Materíal do Departamento de Admímstraçâo do Ministério da Viação e Obras Públicas, n8cessártn à instalação do Instituto de
pesquisas do Serviço de Piscicultura
daquele Departamento, limitada 0.0
norte, muna extensão de 837,50 In
(oitocentos e trinta e sete metros e
cinqüenta centímetros), com terras
de herdeiros de José .de Almeida, e
numa extensão de 617,50 m (seiscentos e dezessete metros e cmoüen
ta centímetros) com terras de herdeiros de Francisco Nunes Sobrinho; ao sul, pom terras de João Verçosa Andrade, numa extensão total
de 1.495,00' 'm (um mil quatrocentos e
noventa e cinco metros); a leste com
a barragem do Açude Público Pentecoste e .a oeste, numa extensão de
1.472,50 m (um mil, quatrocentos e
setenta e dois metros e cinqüenta centímetros). com terras de propriedade
da gre , Alzira Campelo Fonseca.

DEORETO N° 53.781 - DE 20 DE
MARÇO DE 1964
Revoga o parágrafo único do art. 3°
do Decreto n'? 53.4:03, de 10 de janeiro d(e 1964, e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República, .usandc
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n? I. da constituição, e tendo em vista o que consta da Exposlcão de Motivos nc DASP. 33, de 19'64,
decreta:
Art. 19 Fica revogado o parágrafo
único do art. 39 do Decreto nv 53.·W3,
de 10 de janeiro de 1964.
Art 21( O Departamento Administrativo do Serviço Público, dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, contados
da publicação dêste decreto, abrirá
inscrição' para o concurso previsto no
art. 39 do citado Decreto nv 53.403.
de 1964.

Art. 3Q Revogam-se as disposições
em .contrário.
Brasília, 20 de março de 1964; 143º
da Independência e 76Q da República,
.10Ão GOULART

Waldyr Ramos Bm'(Jes

DECRETO NQ 53.782

Ainda não foi publlcadc no Diá:'io
Oficial.

DECRETO NI( 53.783 MARçb DE 1954

D~

20

DE

Autoriza a firma Steiner Jóias t.iaa,
a comprar pedras preciosas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0 artigo
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87, nc I, ec Constituição, e tendo em
vista o Decreto-Iein'? -466, de 4 de .junho - de 1938. decreta:
Artigo único. Fica autorizada €L
firma steL'181' Jóias Ltda., estabeiecída na cidade do Rio de Janeiro Estado da Guanabara, a comprar pe-

dras preciosas nos têrmos do Decre-

DECRETO Ne:' 53,78'7 -

DE

20

DE

MARÇü DE 196~

Iceçulamenta o art. 16 da Lei número
3.470, de 23 de novembro de 1&58.

O Presidente da. República, usando

da ata'íbuiçâc que lhe confere o .artágo
37, inciso I, da Constituição Federal,

d-ecreta:
Art, 1° As quantias destinadas à
constdtuíeâo de fundo de reserva para
indenizações previstas na legislação do
trabalho, de que trata o arb. 46 da Lei
Brasília, 20 de março de 1964: 143º
nv 3.470, de 28 de novembro de 1958,
da Independência e 769 da República,
deverão ser aplicadas em títulos da
JoÃo GÓULART
dívida púolíca federal, de emissão es,
pecíal, cujo resgate imediato ficará
Waldyr Ramos Borges
assegurado para o efetivo pagamento
daquelas indenizações,
§ 19 As importâncias mencionadas
DECRETO Nq 53:.784
neste artigo não poderão exceder, em
cada exercício social, o limite de 7 %
(Sete por cento) da remuneração paga
Ainda não foi. publicado no Diârio
aos empregados durante o ano, corOficial.
rendo obrigatoriamente por conta dêsse fundo os dispêndios realizados no
DECRETO N9 53.735 - DE 20 DE
decurso de cada exercício a título de
MARÇO DE 1964.
indenização.
S 2° AB quantias correspondentes ao
Abre, ao Ministério da Fazenda, o créfundo de reserva de que trata o parádito especial de Cr$ SO.OQO.OOO,00
grafo anterior somente poderão ser
para o fim que especifica.
utilizadas em sua finalidade especí.,
rtca.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artí§ 3° O limite máximo do saldo de
go 87, item I, da Constituição, da' aureserva previsto nesse artigo não potorização contida na Lei n9 4.242, de
derá ultrapassar o total das fôlhas de
17 de julho de 1963, -e te-ndo ouvido o
pagamento do último ano, da firma
Tribunal de Contas, nos têrmos do arempregadora.
tigo 93, do Regulamento Gel'al de
Art. 29 Os títulos da dívida pública
Ccntabihdade Pública, decreta:
federal a que se refere o art. 1Q dêste
decreto
serão nominativos, inaliená.,
Art. 19 Fícavaberto, ao Ministério
veís, não renderão juros, não serão
da Fazenda, o crédito especial de
nem poderão sofrer pe..
Cr$ 5O,000,OCO,OO, destinado a custear negociáveis,
nhora, arresto ou seqüestro, e terão,
as despesas do recenseamento perióainda, as seguintes características esdico dos servidores públicos.
peciais:
Art. 29 ~ste decreto entrará em via)
terão valores variáveis, cuja sogor na data de sua publicação, revoma represente o saldo da conta espegadas as disposições em contrário,
cífica existente na escrita das firmas
e sociedades, desprezadas as frações
Brasília, 20 de março de 19tH; 1<13~
inferiores a um mil cruzeiros (Cr$ ...
do. Independência e 769 da República,
1.000,00), a fim de possibilitar o Ime,
"J oêo GO'UT.ART
díato pagamento das indenizações de,
vidas aos empregados;
Waldyr Ramos Borges
b)
não terão prazo para amortdza;
ção e serão resgatados, parcial pu to;
talmente, na medida das indenizações
DECRETO N' 53.7"6
a serem efetivamente pagas;
c) poderão ser desdobradas em vaAinda não foi publicado no DiiTio lores fracionários, para melhor asseOficial.
gurar a liquidação das indenizações,
to-lei nv 466, de -4 de junho de 1938,

constituindo título desta autorização
uma via autêntica do presente deereto.
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parágrafo único. Os títulos prevlstos neste artigo poderão ser represen,
tados por cautelas.
Art. 3(1 A emissão dos -titulos a que
se refere êste decreto.. a cargo da Caí,
xe de Amortização, sob a supervisão
da Junta Administrativa da mesma
Caixa, será efetuada após o recolhi,
mente das respectivas importâncias,
em dinheiro, pelas firmas ou socíeda,
des que tenham constituído o Fundo
de jndenizacões de que trata o artigo
46 da Lei nc 3A70, de 28 de novembro
de 1958 ..
S 1° O recolhimento previsto neste

artigo será' feito mediante guias pró-

prtas expedidas pela Dívlsâo do tmpõstc de Renda ou por suas Delega-

cias e Inspetorias, segundo os modêlos
e instruções aprovados pela referida
Divisão, ouvidas, no que couber, aque,
la Caixa e a Contadoria Q,eral da República.
§ 2° Na falta de guias próprias
previstas no § 19, poderão ser utdlíza.,
das, excepcionalmente, as guias de Depósitos de Diversas origens com aposição, na via destinada ao suoscrrtor
dos títulos, dos seguintes dizeres:
"Cautela Provisória do Titulo EspeciàI
previsto no art. 46 da Lei na 3.470, de
23 de novembro de 1958".
Art. 4 0 O produto da emissão dos
títulos a que se refere o art. 29 será
classificado na rubrica orçamentária
própria ou na que rôr determinada
pelo Ministro da Fazenda, de contermidade COm o art. 138 do Regulamen.,
to Geral de Contabilidade Pública.
§ 1 9 :Ê autorizada, para os fins dês,
te decreto, a emissão 'dos títulos pre,
vistos no art. 29 e seu parágrafo, até
o montante de ors 50.000.000. OOO,GU
(cinqüenta bilhões: de cruzeiros) nu
exercício de 1964 e, nos exercícios subseqüentes, até o montante estabelecido
para as operações de crédito por antecipação de receita, nas respectivas leís
orçamentárias
S 29 O resgate dos títulos, nas condições estabelecidas neste decreto,
quando não efetuado na Caixa de
Amortização, será obrigatoriamente
escr'íturadovem "Movimento de Fundos:' com a referida' Caixa.

do "Fundo de Indenizações 'I'rabalhís.;
tas", de acôrdo com .,.3 normas em Vlgor até esta data.
§ 1° Enquanto nâo se efetivar ti
emissão dos títulos previstos no artigo
2'>' a via da guia de recolhimento entregue ao subscritor valerá como cautela provisória e dará direito, ao res:
pectivo titular, de promover' o levan.,
tamento, total ou parcial, das quan.,
tias. necessárias ao pagamento das. In,
denizações devidas aos empregados,
n03 casos de rescisão dos contratos de
trabalho.
§ 2° O levantamento das ímpor-tãn-

elas recolhidas. para aplicação específica, será feito mediante pedid-o subscrito pela firma ou sociedade interes,
sada, o qual deverá ser- obrtgatôrta..
mente visado par autoridade prevista
na Lei nv 1.06'6, de 23 de maio de 1962,
nos casos de rescisão amigável do
contrato de trabalho, ou acompanhado
de certidão ou cópia autenticada da
decisão definitiva da Justiça do Trabalho, a ser cumprida, nos casos de
rescisã-o litigiosa.
Art. 6° O pedido de levantamento
das importâncias recolhidas pelo suba,
cntor dos títulos. será processado éumàríamente, devendo 88r solucionado
obrigatõrtamente no prazo de 5 (cinco) dias contado da ente-ada respectiva na Caixa de Amortdzação ou em
órgão delegado, onde serão feitas as
necessárias anotações.
parágrafo único. A falta de obser.,
vânciatdo prazo estabelecido neste ar..
tdgo, determinará a apuração de res.,
ponsabilidade dos funcíonáríós incum,
bidos de processar o pedido de levantamento das quantias destinadas ao
pagamento das indenizações.
Art. 79 O presente decreto entrará
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasflla. 20 de marco de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
JoÃo GOu'LART

Waldyr Ramos Borges

DECRETO N9 53.788 -

DE

2u DE

MARÇO DE 1964

Retifica o Decreto n(J 51.190. de 11
Art. 5° Dentro do prazo de 45
de açóeto de 1961
(quarenta e cinco) dias, contado da
O Presidente da República. usando
data da puohcaçâo dêste decreto, as
da atribuição que lhe confere o arfirmas e' sociedades recolherão às repartições arrecadadoras das rendas ligo 87, número I, da Constituição Fe.,
federais, para subscrição dos titulas de dera! e de acôrdo com os artagos 1.165
e 1.180 do Código Civil. decreta:
que trata êste decreto as importâncias
Artigo único. Fica retificado o de
mantidas em Caíxa ou em depósitos
bancários vinculados, para a cobertura ereto no 51.190, de 11 d-e agôstc de

ATOS DO PODER

354

1961, paro constar com~, doado! do
imóvel o Estado de GOlas e nao o
Municipio de Pedro Afonso, no mesmo Estado.

Ex:ECUTIVO

competindo-lhe a execução das medidas e prescrições de caráter administrativo, econômico e financeiro, estebelecldas neste regimento.

Brasília" 20 de ma-rço de 1964; 1439
da Independência e 76Ç> da República.
JOÃo

GOULART

II

Da Organização

Waldyr Ramos Borges

DECRETO NÇl 53.789 MARÇO DE 1964

DE

20

Art. 2<:1 A A-I - D.F.C., é constituída dos seguintes órgãos:
Seção Técnica (8. T . )
Seção Comercial (S. C.)
Seção de Recepção e Expedição

DE

Aprova o Regimento da Agência do
Departamento Federal: de compras
em Sáo Paulo,

o presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, 'tem I, da constituição Federas, decreta:
Art. 1'1 Fica aprovado o Regimento
da Agência do Departamento Federal
de Compras em São Paulo ,
.
(A-:l D.F.C,) criado pelo nccretoLei nv 7 _205, de 29 de dezembro de
1941, e que com êste baixa, assinado

pelo Mímstro dos Negócios da Fa
zenda.
Art. 29 este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as -dísposíçôes em contrário.
Brasília, em 20d!:,! março de 1964;
1439 da Independência e 769 da RePública.
R

JOÃo GOULART

Waldyr· Ramos Borges

REGIMENTO DA AGl!:NCIA DO DE,
PARTAMENTO FEDERAL DE
COMPRAS EM SÃO PAULO
(A 1 -

CAPiTULO

D.F.C.)

CAPÍTULO

I

Da Finalidade

Art. 19 A Agência do Departamen-

(S. R. E.)

Seção de Administração (8. Ad.)

Art. 39 A Seçáo Técnica (8. T.)
compreende:
'Turme de Revisão de Requisição
(T. R .R.)

Turma de Estudos de Materiais -

(T. E. M.)
Art. 49 A seção Comercial .{S.C.)

compreende:
Turma de Concorrências e Coletas
de Preços (T.C.C.P.)
Turma de Registros e Contratos (T.R.C.)
'Turma de Encomendas (T. E.)
Art. 59 A seção de Recepção e

Eg:-

pedíção (S.R.E ..) compreende:
Turma de Trânsito (T. T.)
Turma de Estoque (T. Et.)
Turma de Ocntrôle (T.C.)
Art. 69 A Seção de Administração
(S. Ad.) compreende:
Turma de Administração (T. Ad)
Turma de Oomunícações (T. cm.)
Art. 79 As 'seções terão chefes e as
turmas encarregádos, designados na
forma dêste regimento.
Art. 89 O Chefe de A-l - D.F.C.
terá um secretário pon êle designado.
Art. 99 O desembaraço das mercadarias importadas pelo A-I - D.F.C.
será feito por funcionário designado
pelo Chefe da Agência.
Art. 10. Os órgãos que integram a
A-7 - D.F.C. funcionarão perfeitamente coordenadas; em regime de
mútua colaboração, sob a ortenteção
do -Chefe da Agência.

to Federal de Compras em São Pau-

lo (A 1 - D.F.C.), criada pelo Decreto-lei número 7.205, de 29 de dezembro de 1944, tem por finalidade e
fncumbêncla, a aquisição de material
permanente e de consumo destinado
às repartições civis da União, sediadas no território de sua jurisdição,
bem como efetuar tôdas as compras
que lhe forem determinadas pelo Departamento Federal de Compras,

CAPÍTULO

In

Da Competência das Seções

Art. 11. A Seção Técnica compete:
I - Por intermédio da Turma de
Revisão de Requisições (T .R.R.):
a) orientar e sistematizar a norma
de formular as requisições, quanto à
designação e à especificação do ma-
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terial, de acôrdo com o regime de
serviço e os métodos de organização e
de trabalho da A-I - D.F. .c.;
b) rever tôdas as requisições do
ponto-de-vista -da nomenclatura, das
especificações, das unidades de acôrdo ce'111 as instruções vigentes;
c) solícítar às repartições requisitantes novos elementos de específicaçâo. não só para definir e precisar,
com segurança e clareza, o material
II - For intermédio da Turma de
Estudos de Materiais (T . E. M.) :
a) velar pela efetiva observância
da padronização e das especificações
oficialmente adotadas, organizando
inquéritos sôbre os casos de deficiência ou falhas dessas normas, para
posterior apreciação pelas Divisões
Técnica ou do Material do D. F. C.
conforme o caso;
b) fornecer as repartições interessadas, informações e dados técnicos,
sôbre a qualidade e a eficiência dos
materiais;
C) promover, para fins de melhor
conhecimento dos materiais de uso
do Govêrno, pesquisas de ordem técnica e industrial, exames de Iaboratortos e quaisquer outras investigações para aquêle resultado;
d) opinar nos casos de compra em
que ferem oferecidos similares mais
baratos, em substituição aos artigos
orígtnàríaments pedidos;
e) examinar, ou fazer examinar, os
materiais
entregues que estiverem
sujeitos a exame técnico de recebimento, emitindo parecer sôbre :se devem ser aceitos;
j) coletar as amostras para (IS exames referidos na alínea precedente,
ou organizar instruções sôbre.a forma
de procedê-los pela S.R.E.;
g) realizar vistorias e perícias que
se tornarem necessárias, e exarar os
laudos e pareceres que lhe forem solicitados;
h) determinar as condições. técnicas de recepção que devem constituir
cláusulas obrfgatórtas dos ajustes e
contratos.
Art. 12. A Seção Comercial (8:. C.)
compete:
I P.Or Intermédio da Turma de
Concorrência e Coletas de Preços

<T.C.C.P.) :
a) receber as
requisições revistas
pela S. T., e organizar as concorrenelas e coletas de preços;
b) receber as propostas e informar
os processos de compra, indicando ao
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Chefe da A~1 - D.F.C., as aquíslçôes
mais vantajosas para o Govêrno, baseando-se na eficiência dos materiais,
nos elementos estatísticos e nos preços correntes do mercado;
C) estudar os mercados nacionais
e estrangeiros para orientação das
compras;
d) fornecer dados estatísticos que
esclareçam o Chefe da Ai - D.F.C.,
na decisão das compras;
e) consultar a repartição requisitante, sôbre a conveniência da substituição do material, uma vez decidido pela S. T., que os artigos similares podem substituir os ortgínàríamente pedidos, sem prejuízo do
serviço;
j) relacionar o material cujo fornecimento 'poderá fazer-se pelo regime de preços previamente contratados, bem como o material de estoque;
II ~ Por intermédio da Turma de
Registros e Contratos:
a) promover o registro de .fornecedores do Govêrno:
b) organizar o registro de fabricantes, representantes e distribuidores
com exclusividade;
c) lavrar ajustes e contratos.
ITr - Por intermédio da Turma de
Bncomendas ;
a), processar o faturamento das encomendas;
b) processar o desdobramento d3S
requisiçõ-es de material parc'almente
atendidas, encaminhando-as à
.
T.e.C.p. para nova concorrência'
c) orgcnézar a manter atualizad; o
fichário de' apuração do materal adquirido, com base nos faturamentos
efetuados durante o exercícío ,
Art. 13. A Seção de Recepção e
Expedição (S.R.E.) compete:

:ROl' intermédio da Turma de
nsíto (T.T.):
a) receber, conterúr, examinar ou
fazer examinar pela S. T. G.S entregas de material às repartições, retia-ando, de acõrdo com as instruções,
as necessárias amostras para exame
técnico de recebimento, quando fôr
o ccso:
b) receber, conferir, examinar ou
fazer examinar pela S. T., o material
que deva passar pelo armazém de
trânsito;
C) acompanhar a execução dos contratos e: ajustes para efeito de cumprimento' de prazos de entrega, mulI -
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tas, levantamento de cauções e demais cláusulas e condições esta'Jelecidas;
d) propor ao Chefe da
.
A-l...:....-D.F C. a apl'cação de penalidade aos fornecedores faltosos.
II - F01' Intermédéc da Turma de
Estoque (T.:EU:
a) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais que forem entregues .em consignação;
b), promover a exp-edição do matemal adquírídc pela A-1-D.F.C.;
c) receber, conferir, guardar e distribuir o material de estoque;
d) manter o registro do material,
adquirido e balancear os estoques, de
acôrdo com as instruções vigentes;
e) requisitar o material a ser adquirido para manutenção do estoque.
[II - Por intermédio da Turma
do Contrôle (T; C ..) :
a) Instruir óprocesso de contas;
b) extreér o cheque de pagamento
que será assinado pelo chefe, antes
de subrnetído à assinatura do Chefe
da A-I-D.F.C.;
c) manter registro atualizado dos
créditos distribuídos à A,;.1-D.F.C.;
à) extrair empenhos das despesas
efetuadas á, conta dos créditos dâstrtbuídos à A-1-b.F.C.
Art. H. A Seção de Administração
(S. Ad.), compete:
I - Per intermédio da 'Turme de
Administração (T. Ad.):
a) controlar a freqüência dos servidores em exercício na A~1-D.F,G.
-e orgnnúzar as rõlhas de pagamento;
b) mant-er atualizados fichários e
registros relativos aos .servidores em
exer-cício na A-i-D.F.iÜ~;
c) encaminhar aos órgãos competentes, devidamente instruídos, os
processos referentes aos servâdores em
exercício na A -1.-.D. F .C. ;
d) promover .a aquisição, receber,
guardar e distribuir o material pelos
diversos órgãos integrantes da A-[[). F .C., e registrar o seu valor em
fôlhas próprdas nas' quaís serão anotados, também; os respectivos consumos;
e) preparar a proposta orçamentária de A-i - D.F.C. e controlar a
aplicação dos créditos respectivos.
II - por intermédio da Turma de
Comunicações (T. cm.) :
a) receber, registrar, dístrâbuir,' expedir e guardar a correspondência
oficial e papéis relativos às atividades
da A-l-D.F.C.;

b) atender ao públúco em seu pedidos de informações sôbre o andamento e despacho de papéis, bem
como orientá-lo no modo de apresenter suas solicitações, sugestões e reclamações;
c) manter em lugar conveniente,
um servidor incumbido de prestar
quaôsquer informações solicitadas pelo
público, sôbre o funcionamento da
A-l--D.F,C.;
d) 'distribuir, pertódlcamente, a. relação dos matertaís de estoque e de
preços previamente contratados;
e) zel'3.1' pela guarda
do ertéücío,
higiene e ccnservaçáo das dependências da repartição.
CAPÍTULO IV

A tribuiçôee dos FuncionáTios

Art. 15. Ao Chefe da. A-,l-D.F.C,
incumbe:
I - orientar e coordenar as atividades da A-I-D.F.C.
II - 'baixar portarias, instruções e
ordens de. serviço;
m - submeter, anualmente, ao Diretor-Geral do D,F.G.,o plano de
trabalho de Agência;
IV - apresentar, anualmente, ao
Diretor-Geral do DFC, o relatório sôbre as atívúdades da A-I-DFC;
V - propor ao Diretor-Geral do
DFC, as providências necessárias ao
aperfeiçoamento do serviço;
VI - reunir, periodicamente, os
chefes das seções e Os encarregados
de turma, :para debater ve assentar
provddências relativas ao serviço;
VII - opinar em tortos os assuntos
relativos às atividades da; repartição,
dependentes de solução de autoridades superiores, e resolver os demais,
ouvidos os. órgãos que compõem a
A-l-DFC;
VIII _. organizar, conforme as ne-

cessidades do serviço, turmas de trabalho como horário especial;
IX
designar e dispensar os
ocupantes de funções gratificadas e
seus substitutos eventuais;
X - movimentar, de acôrdo com
a conveníêncda do .serviço, o pessoal
lotado;
XI - expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhe forem diretamente subordinados;
XII - organizar e alterar a escara
de férias do pessoal que lhe fôr ddre-
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tamente subordinado e a:provar a dos

demais servidores;
XIII - elogiar e aplicar penalída-

des, inclusive a de suspensão até" 30
dias, aos servddores lotados na
A-I-DFC, e propor ao Diretor-Gei'al
do DFC a aplicação de. penalidade
que exceder de sua alçada,
XIV - propor a instauração de
processo admínrstratívo;
XV - antecipar ou prorrogar o período normal do trabalho;
XVI - decíddr sôbre tôdee as compras;
XVII - propor a requiaiçao, na
forma da lei, de funcionários dos Mtnístértos, de acôrdo com as necessidades da A-I-DFC;
XVF.DI - designar os oneres das
seções e o seu secretário;
:x:rX - designar os encarregados ele
turma das seções mediante Indicação
eles-respectivos chefes;
XX - requisitar passagens por via
terrestre, marítima e aérea, pau-a os
juncdonár.íos, em objeto de serviço;
XXI - propor a lotação do quadro
de funcionários, na forma da legislaç â o vigente;
XXII - multar ou suspender fornecedores -que não cumpram _as cláusulas conta-atuada ou as cbrígações
aEsUlnlUas;
~
XXIII - propor ao DF, sejam declara~os inidôneos os fornecedores,
quanac couber essa. penalidadeX;{[v - autordsar despesas' e '.)1'denar pagamentos, dentro das doteções da. A-l-DFC;
XÀ.rv - indicar o seu substituto
designar os. dos chefes de seção me~
<tia-r:tte indicação dêstes, para o~ ímpedímentoa .eventuars:
xJ:..rvr - expedir. ordens de pagaenento e assinar os cheques Correspondentes,
[Art. 16. Aos chefes de seção i11cumbe:

T - dlrfgu- e rtscensar os trabalhos
da respectdva seção;
l i - distribuir os trabalhos ao pes..
soal que lhe fôr subordinado, através
os encarregados de turma;
NI - orientar a execucão dos trabalhos e manter a coordenação
entrevos elementos componentes da
respectiva eeçâo, determinando GS
normas e métodos que se fizerem
aconselháveis;
IV - apresentar, anualmente,. ao
Chefe da Agência, um relatório dos

trabalhos realizados, em andamento
e planejados;
V - propor ao Chefe da A J. PFC medid~' convenientes à boa execução dos trabalhos;
VI expedir boletins de merecimento dos funcionários que lhes
forem diretamente subordinados;
VII organizar- e submeter à
aprovação do Chefe da Agência, a
escala de. férias do pessoal que lhe
fôr subordinado, bem como as. altarações subseqüentes;
VIII·- propor ao Chefe da A 1 DFC, o elogio ou a aplicação de pena
disciplinar ao pessoal subordinado;
IX - velar pela disciplina e manutenção do silêncio nos recintos de
'trabalho.

X -' organizar as tabelas anuais
de crédito da seção submetendo-as
ao Chefe do AI - DFC;
XI - indicar, para des-ignação pelo
Chefe da AI - DFC os encarregados de turma da respectiva seção,
Arü. 17, Aos encarregados de turma incumbe:
I - distribuir aos servidores, seus
subordinados, os trabalhos n realízar;
II - fazer entrega, aos chefes das
resnectívas seções, dos trabalhos concluídos, afetos a sua turma;
TIr - executar os serviços que lhes
forem distribuídos pelo chefe da seção.
A'l't. 18. Ao secretário do Chefe
da AI - DFC, incumbe:
I - atender às pessoas que desejarem comunicar-se com o Chefe da
Agênctà, encaminhando-as, ou dando a êste conhecimento do assunto
a tratar;
TI - representar o Chefe da Al DFO quando para Isso Jôr designado;
ITI - redigir a correspondênoía e
executar os trabalhos que lhe forem
determinados pelo Chefe da. Agência.
Art. 19. Aos demaís servidores em
exercício na AI - DFC, incumbe
executar os trabalhos ou encargos
que lhe forem determinados pela, autonãeõe a que estiverem subordinados>.
CAPÍTULO

V

Lotação
A:rt. 20. Os trabalhos da AI serão executados. por runcio-
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nârios admitidos de acôrdo com a
legislação vigente e excepo::ionalmente
por funcionários requisitados dos Ministérios.
OAPÍTULO VI

Horário

Art. 21 O horário normal de trabalho será o estabelecido p-ara o Serviço Público Civil.
Art. 22 O Chefe da Al - DFC
não fica. sujeito a ponto, devendo
porém, observar o horário fixado.
CAPíTULO VII

Substituições

Art.· 23. Serão substituídos, automàtícamente, em suas faltas e impedimentos eventuais, até 30 dias:
I -

O Chefe da AI-DFC por um

dos chefes de seção de sua. indicação e designado pelo Diretor-Geral;
JI - Os chefes de seção por funcionários designados pelo Chefe da

Al ....DFC mediante indicação do respectivo chefe;
RI - Os chefes de turma por um
funcionário da respectiva turma designado pelo chefe da seção correspondente.
Parágrafo único. Haverá sempre
funcionário previamente designado
para as substituições de que trata
êste artigo.
CAPÍTULO VIII

DECRETO N9 53.790· MARÇO DE

Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especial de Cr$ .........•.
8.351. 484.593,40 (oito Nlhões, trezentos e cinqüenta e um milhões
quatrocentos e oitenta e quatro mil
quinhentos e noventa e três cruzeiros e quarenta cem.tavos) para o
lim que especifica.

O presidente da República, usando
da autorização contida no art. 19 da
Lei ne 4.276, de I} de novembro de
1963 e tendo ouvido o Tribunal de
Contas nos têrmos do art. 93 do Re·
gulamento Geral de contabilidade
Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministé
1'10 da Fazenda, o crédito especial de
Cr$ 8.351.484.59"3,40 (oito bilhões,
trezentos e cinqüenta e um milhões,
quatrocentos e oitenta e quatro mil
quinhentos e noventa e .três cruzeiros e quarenta centavos) para ocorrer ao pagamento da cota do impôsto de consumo aos Municípios.
Art. 2º .Q presente Decreto enrtarã em vigor na da ta de sua. publicação, revogadas as dísposíçôes em coatrárlo.

Brasília. 20 de marco de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
JOÃo

GOULART

Waldyr Ramos Borges

DECRETO N953. 791 .,MARÇO DE

Disposições Gerais

Art. 24. As chefias de seções, os
encarregados de turmas e o secretário do Chefe da A1~DFC, correspenderão a funções gratificadas, de
aeôrdo OOm a legislação em vigor.
Art. 25. Antes de entrar em exercício na A1-DFC, o funcionário é
obrigado a apresentar relação dos
seus bens e haveres, mantendo-a
atualizada.
Parágrafo muco. A mesma obrtgaçâc é exigida ao' onere da. A1-DFC,
chefes de seção e encarregados de
turma.
Art. 26. O processamento das re~
quísições da AI-DFC obedecerá à
orientação seguida. no DFC.
Art. 27. Os casos omissos neste
regimento serão supridos pelo do Departamento Federal de Compras.

DE 20 DE

1964

DE

20

DE

1964

Dispõe sôbre a aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Fomento e
Defesa, da Economia Algodoeira,
provenientes da
arrecada<;tio da
quota instituida pelJo item VIII da
Instrução número 239, de 22-4-63, da
SUMOC.

o presidente da República: usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição e
considerando que o Govêrno. por
intermédio da Superintendência da
Moeda e do Crédito, instituiu a quota
de contríbuição de crs 40,()O (quarenta cruzeiros) por dólar ou seu equlvalente em outros moedas, incidente
sôbre o algodão exportado:
Considerando que', os recursos oriundos dessa taxa encontram-se es-
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ertturados -em conta de fundo especial mantida no Banco do Brasil S.A.
à ordem da SUMO C e se destinam à
aplicação em operações de fomento e
defesa da economia algodoeira;
Considerando. que' o Grupo de Trabalho do Algodão, criado pelo Decreto nc 52.343, de 9-8-63 e óomplementaco pelo Decreto no 52.410, de
27-8c63, unanimemente recomendou a
aplicação dos recursos do Fundo Espeoíad do Algodão através das Oooperatívas de Produtores Rurais, como
medida jndíspensável ao fertalecímen
to do cotoníêultor na fase da comercialização da sua produção, propicían;
do-lhe a crescente participação nos
resulta-dos da economia algodceu-a:
Considerando que é de todo recomendável não se pulverizarem recursos financeiros dísponíveig com pluralidade de órgãos aplloadores de financiamento, principalmente em face da
exlguídade das disponibilidades do
Fundo Especial de Fomento e Defesa
da Economia Algodoeira; e
Considerando que o Banco Nacional .de Crédito Cooperativo é oinstrunrento específico do Govêrno para
a prestação de assistência técnica e
financeira às Cooperativas e, portanto, o órgão adequado para a aplicação dos reoursos mencícnados: decreteArt. 19 Dos recursos do Fundo Especial de Fomento e Defesa da Economia Algodoeira, provenientes da ar··
.recadaçâo' da quota instituída pelo
item VIII da Instrução nc 239, de
22-4-63. da superintendência da Moeda
e do Crédito e escriturados em conta
especial mantida no Banco do Brasil S.A. à ordem da SUMQC. oitenta por cento (80%) serão entregues
ao Banco Nacional de Crédito Oooperntdvo, a quem caberá através de empréstimos às cooperativas de produtores rurais realizar a sua aplicação no
financiamento da cotonícultura..
Parágrafo único.
Vinte por cento
(2'&%) dos recursos referidos neste artigo serão aplicados pelo Ministério
da Agricultura, através do Fundo Federal Agro-Pecuário, no fomento, experímenteçâo e defesa do algodão,
mediante plano de trabalho anuar
aprovado pelo Presidente da Repúbllea.

Art. 29 Os recursos recebidos rícarão Incorporados ao capital de
aplícaçâo do Banco Nacional de ore-dito Cooperativo e escriturados em
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conta especial, cuja movimentação será. fiscalizada pela SUMOC.
Art. 39. Na aplicação dos recursos
do Fundo Especial de .Pomentn e Defesa da Economia Algodoeira serão
observadas as seguintes prioridades:
l-serão aplicados sessenta por
cento (60%) nas regiões, norte e nordeste;
n - finaneiamentos destinados ao
aparelhamento industríaj das Cooper-ativas. compreendendo a aquisição
de maquinaria, ínstalaçôeg de usinas
de beneficiamento de algodão em caroço, bem como a compra de arrendamentos de usinas já existentes:
TIl - financiamentos às cocperatj.,
vas com a fínanlídadc de garantir ao
produtor de algodão o preÇo~ mínimo
onerai.
Art. 49 :Ê1Ste Decreto entrará em vi_
gor, na data da SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de março de 1964; 1qJ9
da Independência e - 769 da República.
JOÃo GoULART

Watdyr Ramos Borges
oswaldo Lima Filho
DECRETO N9 53.792 l\'IARÇO DE 1964

DE 20 DE

Transfere, do Govêrno do Estado do
Paraná para a Companhia Fôrça e
Luz do Paraná. a' concessão para
et,istribuir energia elétrica no distirto-seac do municipio de Araucária, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando
ua atribuição que lhe .confere o artiso 87, inciso I, da Constituição. e nos
têrmo; do artigo 15Q do Código de
Aguas (Decreto no 24.643, de 10 de
julho de 1934), combinado com o artigo89 do Decreto-lei nc 3,763. de 25
d.e outubro de 1941, decreta:

Art. 19 Fica transferida para a
Companhia Fôrça e Luz do Paraná a.
concessão para dtstríbuír energia eje,
trica no distrito-sede do municipio
de Araucária, EStado do Paraná. deque é titular o referido Estado, em
virtude de declaraçâg de usina termo-elétrica na forma do disposto no
artigo 11 do Decreto-lei n9 2.281, de
5 de junho de 1940, a que se refere
o processo D.Ag. 2.289-42, da Divi-
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A~:t. 2.Q O
concessionário deverá
satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mi:,Art. 2'? Ficam aprovadas as consnistério das Minas e Energia em tr~
truções .da linha de transmissão en(3) vias, dentro do prazo de cento e
tr.e santa ouitena. no município de
oitenta (80) dias, a contar da data
Curitiba, e o distrito sede de Araucária da subestação transformadora e do da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
etstema de distribuição, já construià usina termelétríca e ao sistema de
das.
distribuição.
Art. 3 D Caducará o presente tíH - Assinar o contrato díscinlínar
tulo, independente de ato declarató- da Concessão
dentro
do prazo de
rio, Se a concessíonárín não assinar o trinta (3'Ü) dias, contados da pub.ícontrato disciplinar dá concessão cação, do despacho da aprovação da
dentro de trinta (30) dias, contados' respectiva minuta pelo Ministro das
da 'Publicação do despacho da aproMinas e Energia.
vação da respectiva minuta pelo MiIII - Iniciar e concluir as obras
nistro das Minas e Energia.
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministro das Minas e Bnergfa,
Art. 4Ç) As taríras de fornecimenexecutando-as de acôrdo com os .proto de energia elétrica serão as víaenjetos
vaprovados e as modificações que
tes na zona de concessão da Ccmpaforem autorizadas.
nhía Fôrça e Luz do Par-aná.
Parágrafo' único. Os prazos referiArt. 59 f:ste Decreto entra em vi- dos neste artigo poderão ser prororgor na data de sua publicação, revorogados por ato do' Ministro das Migades as disposições em contrái-ío.
ncs e Energia.
Brasília, 20 de março de 1964; 143q
AJ:t, 3.° As tarifas de fornecímenda Independência e 769 da Repúhhca.
to de energia eletrrca serão fixadas e
revistas trienalmente pela Drvísao ce
JOÃo GOULAST
Águas do Departamento Nacional da
Antônio de Oliveira Brito
Prccuçco Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessão vigoDECRETO N,9 53,793
DE 23 DE
rará p8_0 prazo de trinta (30) anos.
MARÇO DE 1964
Art. 5.9 Fundo aprazo da concessão, todos os bens e ínstaíaçóeg cque.
outorgGJ ao
Município de ttapeoça no momento, ex.stdrem em nn.çáo exconcessão para distribuir
energia
clusiva e permanente
dos serviços
elétrica.
concecvao, reverterão à União.
Art. 6,9 O concessionário poderá
o Presidente da República, usando
d-a atrrbuição que lhe confere o artá- requerer que a concessâo .seja renego 87. inciso I, da Oonstatuiçáo, e nos vada mediante as oondíçóes nue viet.§'{TIlDS dos
arts. 5;9 do Decreto-rei rem a 'ser estípulanaa.
n.v 352, de 11 de novembro cie lS38,
Parágrafo único. O concessionáráo
10 do Decreto~ki n.c
2.281, de 5 de
deverá entrar ''X)Ln o pedíuc -a que se
junho de 194ú e 8.9 do Decreto-lei nú- refere
êste artigo a..té.seis (6) meses
mero 3.763, de 25 de outubro de 19-41,
antes de nndar G prazo de Vigência
decreta:
da concessão, entendendo,·se,'e não
Art. lSE'outa-rgada ao Mun'ClplO o fizer, que nào pretende a renode Jtapeaçu, Estado do Amazonas, convação.
cessão- para dstrtbuír energia elétrica
Art. 7.9 aste Decreto entra em viem SBu território, ficando antorrzado
gor na data de sua publicação. revoG..llontz,r a usina termelctrica e a gadas
as dísposiçôes em contrái-ío.
construir o sistema de distríbulcão.
Brasília,
23 de março de 1964; 143.1?
Parágr aío ún co. Em portaria do
.lvIhül-;tro das M~nas e Energia, após da Independência e 76,') da República.
a vaprovação co., projetos, serão deterJOÃo GOULART
minadas as características tecníoàs
Antonio de OUvei1'O, Brito
das instalações.

são de Agu.as do Departamento Nacional da Produção Mineral.
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DEORETO N.9 53.794
DE 23 DE
MARÇO DE 1964
Outorga ao Município de Uaupés coecessão para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da '30nstituição e nos
têrmos dos arts. 59 do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 1938,
10 do Decreto-lei nc 2.281, de 5 de junho de 1940 e 8.9 do Decreto-lei número 3. 7'Ô3, de 25- de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.9 E' outorgada ao Municípío
de Uaupés, Estado do Amazonas, concessão para distribuir energia elétrica
em seu território, ficando autortzado
a montar usina termelétríca e a construir sistema de distribuição.
"Parágrafo único. Em portaria
do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos serôo determinadas as características técnicas. das
ínstalaçôes ,
Art. 2.\" O concessionário deverá se ...
tisfazer às seguintes condições:
I ~ Submeter à aprovação do Minístérto das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do crazo de cento e
oitenta (180) dias, a,. contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à usina termelétrtca e M sistema de
distríbuíçâo .

TI -- Assína.r o contrate disciplinar
da concessão dentro de 01''\:W de trinta 3D-) dias contados ~1a pub.icaçâo
do despacho da aprovação da respectiva. minuta pelo Minist-o das Minas
e Ener'gta ,

III - Iniciar e ccncnnr &<: obras
nos prazos que
forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e .glnergia,
executando-as de acôrdo com os .projetos aprovados e as modificações "que
forem autorizadas.
Parágrafo único, Os prazos -referidos
neste artigo poderão ser prorrogados
por ato do Mlntstro das Minas e
Energia.
P-.J.'t. 3.9 As tarifas de fornecimento
dê· energia elétrica serão fixadas
e
revistas, tri-enalmente. pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com 'aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5·.0;' Findo o prazo da concesRJÔÍ.O. todos 0_<:. bens e Instalàcôes aue.
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no momento, existirem em função exclUsIva e permanente dos servicca
concedidos reverterão à União.
~
An. 6.9 O ccncessíonárío poderá requerer que a conoessãr, .;.t;j,a renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas,
Parágrafo único. O conoessionárío
deverá entrar COmo pedido a qu-e se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar. O prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não o
fizer, Que não pretende a renovação.
Att.7.f;J ltste decreto entra em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições, em conta'ário .
Brasflia.23 de março de 1964; 143.9
da Independência e 76.0 da República.

aoxo

GoULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.795

DE

23

DE

MARÇO DE 1964

outorga à Emprêsa Distribuidora de
Ene?·gia ém Sergipe S, A. concessão para distribui?' energia elétrica.
O Presidente da Repúbhce, usando

d'3..atribuiçâo~.ue

lhe confere o artigo 87, inciso 1. da Ccnstiturçâo, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-ter
nv 852, de 11 de novembro de 1933,
combinado com o art. 89 do Decretolei no 3.763, de 25 de outubro de
1911, decreta:
AJ-t. 19 ti: outorgada
à Emprêsa
Distribuidora de Energia em Sergipe
S. A_ concessão para distribuir energra elétrica- nos muntcíníos de Aracaju e Barra dos coqueiros ficando
autorizado a construir os sistemas de
transmissão e distribuição que se fizerem necessários.
§ 1o Em nortarta do Ministro das
Mímas e Energia, após aprovação aos
projetos, serão fixadas as característícas técnicas da linha de transmíssão e do' sistema de distribuição.
§ 21? As Instalações OI·a autorizadas
serão supridas pelo Sistema da companhia Hídrcelétrrca do São Ir':l:an~
cisco.
Art. 21? A concessionária deverá assmar o contrato díscíplmar de concessão dentro do prazo de trinta (30)
dias, contados da publicação do des
pacho da aprovação da
respectiva
minuta pelo Ministre oas Minas t"
Energia.
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Parágrafo único. O prezo a que 6$
retere este artigo poderá ser prorrogado por ato do Mínístro das Minq,s
e Energia..
Art. il Q As tarifas do rornecimento

de energia elétrica serão Iíccadas e
revistas trtenarments, pela Divisão de
Agues do Departamento Nacional da
P~O~UÇão Mineral, com aprovação do
Mm.lStro das Minas e Energia.
Art. 4'" A presente concessão vígcrará pelo prazo de trinta USO) anos.
Art. 59 A. concessionária poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as -ondíçôes que vierem a ser estcpujecras.
Parágre..fo único. A concessionãría
deverá entrar com o pedido a que SE!
refere. êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo ae vigencla
tia concessão, entendendo-se, se não
'O fizer, que não pretende a renovaçâo.
Art. 69 Findo o prazo da conceesâo,
todos os oens e Instalações que; no
momento, existirem em função. excluSIV~ e permanente dos serviços concedíoos, veverterâo na forma da lei
ao Govêrno Federal.
Art. 7~ f:ste Decreto entra' em vígor na data, de sua pubboaçâo. revogadas as dísposíções em contrario.
Brasília, 23. de março de Üi64; 1413 9
da Independência e 76~ da Repüblica.
JOÃo GOULART

mítada por um retângulo, que tem
lU11 vértice na barra do rtbeírâo Ma.maneira na margem esquerda do Rio
Tocantins e os lados divergentes dêsse
Vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: mil cento e oitenta metros <l,180m), sete graus sudeste (79 SE): quatro mil metros
<4.000m),
oitenta e três graus sudoeste- (83~ SW) .
P arágrafo único,
A execução da
presente autcrízaçâo fica. sujeite M
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30,230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na [azída, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art , 2 9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, 'que será uma via autêntica.
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 4,720,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trenscriçâo no livro próprio de Registro
das Autorizações de' pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as díeposícõee
-em contrário.
Braafüa 23 de março de 1964; 1430
da Indep~ndência e 769 da República.

.roxo

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

Antônio de Onveira Brttc

DECRETO Nl) 53,797
DECRETO N9 53,796
DE 23 DE
MARÇO DE 1964
Autoriza Metais de Goiás S. A.
METACO, a pesquisar gipsttu, 1/,0
M~nicipio de ruaaeuto; Estado de
Gozas.

O Presidente, da República usando
da atribuição que lhe COnfe~e o artigO 87, no r, da Constituiçào e nos
termos do Decreto-lei
nv 1.98(), de
Janeiro de 1940 <Código de Mínas) ,
decreta:

Art. 19 .stoa autorizada

Goiás S: ~. -

Metal~

METACO _

de

a pes-

quisar gnpsita, em terrenos devolutas,
no lugar denominado Barras do Amaro, do Pírarucu e Ar-raias, distrito e
muntcíptc de Piladelfra,
Estauc de
Goiás. numa área de quatrocentos e
setenta e dois hectares (472l1a), delí-

MARÇO

DE 23 DE

DE 1964

Autoriea o cidadão brasileiro custouo
Netto Jr., a pesquisar aluviões auríferos no município de São Félix
do XÚ/,gu, Estado do' Pará.

O Presidente da República.,usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1. da Oonatituíção e nos
têrmog do Decreto-lei nc 1.985. de. 29
de janeiro de 1940 (código de Mi
nas). decreta:
Art, 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custódio Netto .jr. Q pesquisar aluviões auriferos em terrenos devolutos no lugar denominado
Gl'otaS da Serra Ruim e Igarapé
Naja, distrito de Gradaus, município
de são Félix do xmeu. Estado do
pará, numa área de quatrocentos e
noventa e nove hectares e noventa.
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e oito ares (499.98 ha) , delimitada
por um retângulo. que tem um vértice a quinhentos e setenta metros
(570 m) , no rumo verdadeiro ~e qua
renta e cinco graus sudoeste (45 0
SW); da barra ela Greta da Garganta da Serra Ruim com o Igarapé
Naja e os lados divergentes dêsse
vértice, Os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: três mil metros
(3.000 m) , desesseís graus noroeste
<16° l\rw); mil seiscentos e sessenta
e seis metros e sessenta centímetros
(1.666,60 rn) . setenta e quatro graus
nordeste (749 NE).
Parágrafo único.
A execução da
presentg a-utorização fica sujeita as
estípulacôes do Regulamento aprovedo pelo Decreto nc 30, 23<J. de te de
dezembro de 1951. uma véa se vertfique a existência na jazida. como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou ::te outra, EUb8~
tâneías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorfzaçãc
de pesquisa, que será uma via 'autêntica dêste Decreto pagará a taxa
de cinco mil cruzeiros (Cr$
.
5.000,00 e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das
.!mtoMzações de Pesquisa.
Art, 3° Revogam-se as díspcsiçêes
em contrário.
Brasília, 23 de março de 196t 143\'
da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

AntõnlO de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.798
MARÇO DE 1964

DE

23

DE

Aí!\!toriza o cidadão brasileiro Lázaro
ae SOuza Moraes a pesquisar feldspato, e quartzo no munjcípio de
Socorro. Estado de São paulo.

O Presidente da República, usando
atribuição que lhe confere o. artdgo 87, nc I, da Oonstituíçâo e nos'
termos do Decreto lei no 1.985, de
29 de janeiro de 194{} (Código de Ml~
nas). decreta:
Art. l° Fica autorizado o cidadão
brasfletro Lázaro de SOuza MOraes :1,
pesquisar feldspato e quartzo em ter-

Oa
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renas de propriedade de Adela ide de
SOuza Moraes, Roque de Souza Moraes e Lázaro de Souza Moraes no
lugar denominado Bairro pedra
Branca. distrito e munícípío de socorro. Estado ~de eão Paulo, numa
área de quatro hectares trinta e um
ares e noventa. e três centíares
.
(4.3193 hai delimitada por um poligono irregular. que tem Um vértice a seiscentos e oitenta e um metros
<681 mj no rumo magnético de sessenta graus trinta eoíto minutos noroeste. (60 9 38, NW) _da tôrre da Ca-:pela de Santa Terezmha e os lados a.
partlrdêsse vértice, os seguinte, comprtmentogve rumos magnéticos: ue
zenova metros e noventa centímetros
<19,9o-m) quatro graus cinqü-enta e
cinco minutos sudoeste (49 55' SW);
trinta e três metros e setenta e três
centímetros (33,73 Z), trinta e seis
graus e dezoito minutos sudoeste
(369 18' SW); trinta e cinco metros
vinte e dois centímetros (35·22 m) ,
dez graus, vinte e dois mínutcs sudoeste (lO\) 22' SW); quarenta metros
vinte centdmetrog (40·20 m) , dezena
ve gTtLUS trinta e quatro minutas sudoeste (199 34' SW); vinte e oito me.
trcs cinqüenta e dois centimetros
(28.521.11>. cinco graus dezesssete minutcs sudeste (59 17' SE); vinte e
sete metros trinta centímetro, (27{
30 mj treze graus quarenta e três
minutos sudoeste (13° 43' SW); trmta. e dois metros quarenta e sete centímetros (32. 47 rm . trinta e cinco
graU,s vinte e cinco minutos sudoeste(359 25' SW); trinta e dois metros
€ trinta centímetros (32,30 m)
tríntra e sete graus dez minutos sudoeete (379 10' SW); vinte e três metros
trinta centímetros (23,3<J m) , trinta
e um graUs e cinco minutos sudoeste (319 05' SW); vinte metros querenta centímetros (21},40 m) , setenta
e um graus trinta e sete minutos sudoeste (719 37' SW); quarenta e seis
metros noventa e quatro centímetros
(46.94 m) , oitenta e oito graus cínqüenta e um minutos noroeste (88')
51' NW); cinqüenta e dois metros
(52 m) . oitenta e seis 'graus vinte e
quatro minutos nou-oeste (869 249
NW); duzentos e vinte e cinco metros noventa e oito centímetros
(225,98m, dois graus trinta e um mínutos noroeste (29' 31' NW); duzentos e vinte e cinco metros (225 fi),
oitenta e dois graus e dezesseis minutos nordeste (829 16' NE.
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Parágrafo único.
A execução da
presente autorizaçao fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pero Decreto u930.23'O; de 10,1 de
dezembro de 1951· uma vez se venfique a existência na jazida. corno
associado de qualquer das substândas que se refere o art. 29 do Citado Regulamento ou de outra, substâncres díscrtmmadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2~ O título da eutortsacao
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de' trezentos cruzeiros rors 300,00) e
será válido por dois (2) anos a con-

tar da data da transcrtçán no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de març., de 1964, 1439
B. 761? da Repú-

da: Independência
blíca.
JOÃo GOULART'

Antómo de Oliveira

eruo

DECRETo -NI? 53.799 -

DE

23

DE

MARço DE 1964

o Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe coní ere c artigo
87, nc I, da Oonetituíçân. e nos rêrmos
do. ce-r-to. lei nv 1 085, de 29 de ,Ja,nerro ne 1940 (Código de .Minas) decreta:
I

l~

~ica

au'o.eadc o

zentcs cruzeiros (CrS3(){),OO) e será

válido por dois (2) ano," a contar da

data da tracscr'cão no .tvro prõaric
de Registro J<t.3 Autorizações de Pe:::.-

QU1sa,
Art. 3Q Revogam-se as dísposíções
em contrário.
Brasília, 23 de ma-rço de 1954: 143t::
da Independência e 7{j9 da Repâblíca ,

Autoriza0 cidadão orasúeirc Hugo
Ferraz Pórto aÓnesqusear, teuumato
no mumcipio de Mancá, retoao do
Rio de Janeiro.

sr»,

centos sessenta
seis, :netros· (266m)
oitenta e um graus sudoeste t819
SWl: duzentos metros (2{)om). cinqüenta e um graus trinta minutos
noroeste (51~ 30' NW): duzentos trmta e sete metros e, quarenta centímetros ('237 ,4QmI , setenta. e dois araus
nordeste (72~ NE): duzentos e quarenta e seis metros (246m), cinuüénta gr-aus sudeste (50:> SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ns 30,23{). de 1 de d~
zembro de 195-1, uma vez se verifique
a existência na jazida, corno associa-do de qualquer das substãncias a que
se refere o art. 29 do l.litadoRegu]amente ou de 'lltr<J5 aubstàncías díacrimínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas;
àrt , 21? O título da autorlaacâo de
pesquisa, que será uma via a.utêntíca
dêste 'decreto; pagará a taxa de tre-

~irl-td~::'

brasiletrc Hugo g'ert «'L porto a 08'\=quísar feuspatü ezn terrenos Ie sua
propr.edade no i..::lü -e' denouunaüo
Fazenda 0.0 Vale, j~s;,.ito • un.mcipio
c1,~ ~1"" á Estado j j Rio de Janeiro.

numa área de cinco hectares nove
ares e cczoíto CE'nt,lMPS' '5,U9ia 'aq,)
del~rl,~ir.;:'"i[ por um quaurrlátero Que
tem um .er trce a 1!J'(~1',a e oao metros 8 cinqüenta cenumctrox tsa.eemr.
no rumo magnético de vmte e oito
graus e trinta -nínutos noroeste (28~
30' NW) do canto norte (N\ C.a Escola Pública nv 1:14 do Govêcno do gs-,
tado do Rio de .ranetro e os lados a
paru- dêsse vértice. 05 seguintes compv.me tvs e rum s magnéticos: du-

.roxo

GOUL~.RT

Antonio de oliveim Brito

DECRETO N9 53. soa MARÇO DE 1954

TI::;

23 00

Autoriza o cidadão brasileiro R'il..lI
Teix('!im Leite a vesquisa1 àiaman,·
tes no município de Andarai. Es-tado da Bahia.

O presidente da República, US~<!O
da atribuição que lhe confere o artigo
87, n? I, da Oonstdtuícào e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1~985. de 29 de Ja·neiro de 1940 (Códig-o de Minas) decreta:
~
Art. iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ruy Teixeira Leite 8, pesouísar diamantes em terrenos de sua
propriedade, no Imóvel FazendnMal'ragongo. distrito e munlctpio de An,

daraí, E-stado da

Bahia, numa, área
de cento e sessenta e quatro hectares,

e' dez ares' (16410 hai , deumitada po,

um polígono mtstüineo que tem
vértice na margem direita do
G-"'.1_'8.pn,· no cani:<l nordeste (NE)
barragem situada a poucos metros

um
rio
dá
da

ATOS

0'3 lados
a partir do vértice considerado, têm
03 seguintes comprtmencos e t-urno-s

bana do córrezo Llmoeíro,

magnéticos; trezentos e dez metros
(31::'m), setenta graus trinta minutos
sudoeste ('70° 30' SW); mil oitocentos
e setenta metros (1. 870rnl oitenta e
seis eraus trtnta minutos noroeste
(86 0 30' NW); o terceiro (3 Q) lado é

o segmento retilíneo que partindo da
extremidade do segundo (2(1), lado,
com rumo magnét.co de vinte graus
e trinta minutos noroeste (20Q 30'
NW). alcança a margem direita do
rio Garapa; o quarto (4;0) e último
Icdo é o trecho da- margem direita do
rio Garapa compre :"ldidoentre a ex,
tremidade do terceiro (3 D) lado, descrrtc e- o vértice ele partida.
parágrafo único A execução. da
presente autcrízacão fica sujeita às
estdnulacôes do Regulamento aprova;
do -pel'o Decreto n? 3{}. 230, de 1 . ~e
dezembro de 1951, uma vez se verífí.,
que a existência na jazida, como assccíacío de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias díscrtminadas pelo Conselho Na;

cional de Pesquisas.
Art. 2° O titulo da autorizacâo de
pesquísa, Que será uma via autêntic~1
dêste decreto, pagará. a taxa d.e mil
seiscentos e cinqüenta cruzeiros (O"r:$
1 650 DO) e será válido por dois (2)
ânos 'a contar da data da transcrição
no livro próprio, de Registro das Autorizações de pesquisa.
Art. 3(> Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1954; 1430
da Independência e 769 da Repú-

blica.
JoÂo
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Considerando que a Reforma

Ba:n~

cárfa em curso no Congresso Nacío-

nal, reformulada ma conformidade da
Mensagem nv 52-63, de 22 de março de
1963, do Poder Executivo, é vital para
a reorganização e racíonaêizaçâo -de
nessa sistema bancário e creditício;
Considerando que o Poder Executivo
está seguro de que a Reforma Bancária, Como instrumento institucional
básico, proporcionará condições para
o crescimento mais dínârmcc e ordenade da economia brastleira, mediante
correção dos gra ves desequilíbrios que
atualmer.te se observam entre .regtões
e setores de produção. tatôres responsavcts 'pelo agravamento dos desníveis
entre as classes scclals;
Oonsíderando que se impõe a rormulacâo de uma pclf tíca nacional de
crédito voltada para aquêles objetivos,
pera o que se torna indispensável, de
ím edíato, ampliar e dinamizar a assistência à produção rural;
Considerando, entretanto, que o êxito de uma política uacícnal de créd.ito depende. no nível executivo ofloia), da ação coordenada e orientada

das instituições federais de crédito;
Considerando, finalmente, que ao
Poder Executivo incumbe o dever de
adotar, no âmbito Iímitado de sua
competência, providências admínisbrativas preliminares que S8 ajustem aos
objetivos econômicos, ünenceiros e so-

ciais cohmados pela Reforma Bancária, já objeto de aprovação em Ço~
mlssâo Especial do Poder Legislativo,
decreta:
Art. 1(1 São estabelecimentos coligados ao Banco do Bra I S. A., na
qualidade de agente financeiro da Su-

pertntendência da Moeda c uo Crédito e par-a efeito da execução coordenade, à crerem do Conselho da
.
SUMOC, da política nacional de cré-

Gour~PJRT

Antonio de Oliveira Brito

dito:
DECR.ETO N9 53. soi

DE

23

DE

MARÇO DE 1964

Estabelece a cooràenacão das instiiuicões federais de ~ crédito; cria,
junto ao Conselho da Superintendência da Moeda e do Crédito, a Coniísstio Nacional de crédito Rural e
dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87. íncíso I, da constituição Federal, e

I

~

O Banco Nacional do Desen-

volvimento Econômico;
Il ~ O Banco de Crédito da Amazônia S. A.;
I'H ~ o Banco do Nordeste do

IV -

Brasil S. A.;
O Banco Nacional de Crédito. Cooperativo;

As Caixas Econômicas Fedevais; e
VI - A Pundacão da Casa PopuV -

lar.

~

Art. 29. O Banco do Brasil S. A.,

atr; <'és de suas carteiras especializa-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

das, poderá conceder a?s estabeleci~
mentes referidos no artdgo 19, sob a
forma de créditos ou adiantamentos,
recursos complementares indispensáveis à realização dos objetivos da poHtica nacional de crédito, cuja aplicação ficará condicionada a planos especificos e condições previamente
aprovados pelo Conselho da Superíntendência da Moeda e do crédito e à
fiscalização da Inspetoria Geral de
Bancos.
Parágrafo único. Na elaboração dos
planos devaplíeaçâo a que se refere
êete artigo, deverá ter-se em conte.
preferentemente o vojume de recursos
próprios. oficiais e privados regularrr.. ente moblhzáveís.ce o objetivo fundamental de propiciar nas diversas
regiões, urbanas e ruràis, o aumento
da produção, a melhoria do padrão
de vida e o desenvolvimento harmônico do Pais.
Art. 3(). Fica criada, junto ao Conselho da Superintendência da Moeda
e do Crédito - SUMOC, a Comissão
Nacional de Crédito Rural - CNCR,
órgão em que se transforma 0- orupo
de Coordenação do Crédito Rural .íne,
tituído pelo decreto nv 52. 025-A de 20
de maio de 19'63.
Art. 4'? A CNGR, órgão normativo
da políti do crédito rural a ser observada, p21~ instituições financeiras,
será constituída pelos seguintes membros, além de seu Diretor-Executivo:
I - Diretor-Executivo da Supe-.
rtntendêncía da Moeda e do
Crédito, que a presidirá como
delegado do Conselho da
SUMOC;
l i - Os diretores da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial
do Banco do Brasa S. A.;
m _ Q diretor da Carteira de Colonização do Banco do BrasUS. A.;
IV - Um diretor do Banco Nacional de Crédito cooperativo;
V - Um diretor do Banco Nacional do Dasenvolvímento
Econômico;
VI - Um diretor do Banco de
Credí ; da Amazônia S: A.;
VII - Um diretor do Banco do Nordeste do Brasil S.A.;
VIII ~ Uni diretor da' Superintendência da Política Agrária;
IX - Um diretor da Superintendência Nacional do Abastecimento;

x - Um

representante da Comissã-o de Financiamento da
Produção;
XI - Um representante do MiD.Í!3térío da Agricultura.
Art. 5° As resoluções da CNCR, que
terá regimento interno aprovado pelo
seu plenário, serão tomadas por maioria simples com a presença de, no
mínimo. 8 (oito) membros da Comíssão, cabendo ao presidente o veio de
desempate .

Parágrafo único. sempre que ímpliquem na expedição de normas de
adoção obrigatória peras instituições
financeiras as resoluções da CNCR.
serão previamente submetidas no
Conse.ho da Superintendência da
Moeda e do Crédito - SUMOC.
Art. 69 O crédito rural será díatrtbuído e aplicado em função da política agrfccla do país, visando ao desenvolvimento sócio-econômico das
populações do campo, e se subordinará a diretrizes e normas traçadas pelo
Conselho da SUMOC. através da Conussâo Nacional de Crédito Rural.
árt, 7'? As diretrizes e normas d-e
que trata o artigo anterior subordinarão a concessão da crédito rural aos
seguintes objetivos:
I _ estimular o Incremento 01'denado dos investimentos rurais;
l i - favorecer o custeio opo-rtuno
e adequado à produção de
bens agropecuártos, inclusive
sua comercialização pelo produtor;
.
In - possámlitar o Iorr.alecímento
eccnômíco dos produtores
rurais, notadamente pequenos e médios;
IV - incentivar a in.troduçâo de
métodos racionais de producão e a melhoria. do padrão
de vidas das populações' rurais'
V - evitár a descapita.ízaçâo das
fontes de financiamento. assegurando o retôrno dos cepitais emprestados.
Art. 8'1 Compete à CNCR, corno órgão de planejamento e coordenação
do crédito rural:
I - sistematizar a ação dos órgãos tinancíadcres e promover a coordenação dêstes com
os serviços de assistência técnica e econômica ao produtor rural;

ATOS
II -

elaborar planos gíebaís de
aplicação.: do crédito rural e
acompanhar sua execuçã-o
tendo em vista a avaliação
de resultados para introdução de correções cabíveis:
m - fixar cnténos seletivos e de
prioridades pare distribuição
do crédito rural e estabelecer o zoneamento dentro do
qual devam atuar os díversOS órgãos nnancíacores, em
função dos planos elaborados'

orientar e incentivar a expansão da rêde distribuidora do crédito rural. fomentando, inclusive, a constdruiç ã o e a utilização de
cooperativas rurais e outras formas associativas:
V - promover e estimular a especialização e aprimoramento profisstonal do pessoal
atuante em programas de
crédito rural.
Art. 9Ç1 A CNCR contará. para desempenho de suas atribuições, com
uma .secretaria Executiva integrada
de funcionários requisitados, na forma da Iegfslaçâo em vigor, de repartições públicas, aut arquias e sociedades de economia mista
parágrafo único , poderá a CNCR,
ainda, utilizar pessoal sujeito à legis~
Iação do trabalho.
Art. 10. O. Direto-r-Executivo da
CNCR será designado por decreto do
Presidente da República e seu substituto, nas ausências e impedimentos
inferiores a 90 (noventa) dias, por
portaria do Presidente da Comissão.
Parágrafo único, Ao Diretor -Executivo incumbe organizar e dirigir a
Secretaria Executiva, bem como autorizar a, realização de despesas e o
respectivo pagamento. com observância do orçamento aprovado pelo. plenário da Ccmlssão movimentando as
respectivas contas bancárias.
Art, 11, A CNCR dará oontinuidade aOS trabalhos iniciados pelo Grupo
de Coordenação do Crédito Rrural e o
SUbstituirá nos contratos e convênios
por êste firmados. recebendo, ainda, o
respectivo acêrvo.
Art. 12. A'ém de rec-rrsos governamen'ms que lhe sejam destinados
a CNCR terá a manuteneão de seus
serviços custeada pelos órgãos e entídades que atuam nos programas
de crédito e assrstêncía. rural, sendo
a contribuição de cada um estabeleIV -
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cída, em convênio que se celebrará
para êsse fim,
Art. 13. Integrarão, bàsicamente, o
sistema federal de crédito rural, além
de outras l~tltUlções financeiras governamentaís que venham a ser cria..
da.s'

a) o Banco do arasu S. A., através de SUas Carteiras . de Crédito
Agrícola e Industrial e de Colonizacão'
~ b,) O Banco de crédito da Amazônia S. A. e o Banco dD Nordeste do
Brasil S. A., através de suas carteiras ou departamentos especializados
na .concessão daquele crédito; e
c) o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo.
Art. 14. para cumprimento dos ob.jeüvcs previstos neste Decreto, o Go..
vêrno Federal, na qualidade de acío ..
nista majoritário, adotará providências com o objetivo de promover a
reorganização administrativa e esta"
tutária do Banco <W Brasil S. A.
Art. 15. ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de março de 1964; 1439
da Independência e 76q da República,
30M.'>

GOULAI:.T

Ney c-üoõo
Oswaldo Liina Filho

DECRETO

N9

53.802 -

DE

23

DE

MARÇO DE 1954

Institui o "Prêmio de Prcduiiouiatie",
a ser concedido aos produtores TUraie pela Comissão de Fíauuususmenta da: Prcéução,

O Presidente da .República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, I, da Oonstituiçâo, e tendo em
vista o disposto no inciso IV, do art.
29, da Lei jjelegada nc 4, de 26 de
setembro de 1962, decreta:
Att. 1Çl Aos produtores rurais que
obtiverem, em cada ano agrícola, volume de produção pelo menos' 20%
(vinte por cento) superior à média. de
produção do último triênio, em igual
área de cultivo ou de pastoreio. St~
r-á outorgado um "Prêmio de Produtívídade" correspondente a ÚITla bonificação, em dinheiro, a ser concedida pela Comissão de Financiamento da Produçâo .
Parágrafo único: A média de produção do triênio não deverá ser in-
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jertor aos. máximos de produção ad-

mitidos pela carteira
de
Crédito
Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil S. A., para efeito de adiantamento. em seusoontratos de
custeio dos trabalhos de exploração.
Art. 29 A bonificação de que trata
o presente Decreto terá caráter progressivo, em função dos níveis
de
produtividade alcançado. não podendo

porém exceder o valor de 20%

(vinte po- cento) do aumento de
produção verificado na emprêsa agrícola ou pastoril, através de vistoria
r~aIizada

pela CREAI, aos preços mí-

rumos fixados pela Comissão de FinanciaJ!lento da Produção
para a
respectiva serra, ou aos preços vi~
gentes na fonte de produção, quaudo se tratar de produto não objeto
de garantia de preço mínimo.
Art, 39 ' F ica instituída uma Comissão de Julgamento do Prêmio de Produtivldede, integrada por representante-s dos seguintes órgãos e entidades:
a) Ministério da Agr.lcultura
7)) Carteira de Credito Agrícola e
Industrial do. .Banco do Brasil S. A.
-

(eREAI)

Superintendência Nacional do
Abastecimento
d) Comissão de Financiamento da
Producâo
e) Comissão Nacional
Crédito
Rural.
c)

de

Art. 49 Os produtos das atividades
agrícolas e pecuárias que farão jús
à bonificação serã-o pet-iõdicamente
indicados em decreto baixado Dela
Poder Executivo, com a antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias do tní.,
cio das épocas do plantio respectivo e
de 30 (trinta) dias do início da Dt"Oducâo pecuária que se pretenda estimular, consoante as indicações os ór.,
gãos competentes.
Art. 59 A Comissão de Julgamento,
no prazo de 30 (trinta) dias da publicação dêste Decreto, elaborará seu
Regimento Interno e estabelecerá as
normas e critérios definitivos
que
prevalecerão para. a concessão
do
Prêmio de Produtividade. promovendo sua ampla divulga-ção .no meio
rural.
Art. 2!! li:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogadas 3sdisposiçÕ'es emcontrário.

ExECUTIVO

Brasília (DF), em 23 de março de
19·64'; 143º da Independência e 7-69 da.
República.
JOÃo GOULART

Ney Galvão

osuxüao Lima Filho

PECRETO Nº 53.803

DE _ 23 DE

MARÇO DE 1964

Cria Comissão Iniermimistericü encarregada de examinar a situação
econômico-fínenceirc
das
autarquias e sociedades de
economia
mista.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere _o art.
37, inCISO I da Oonstdtuíçâo Federal, e
Considerando a necessidade imperiosa de eliminar o defícít de caixa
do Tesouro Nacional, uma das causas
do processo inflacionário;
Considerando que o vulto dêsse saldo negativo, tendo sido igual,
no
exercício de 1963, ao desequilíbrio entre as contas de receita e despesa, das
autarquias federais e de algumas socledades de economia mista. indica à.
participação e a responsabilidade das
referidas entidades' na posição devedora do Tesouro Nacional;
Considerando que a partic®açálo
do Govêrno na formação bruta de
capital é da ordem de 60% rsessenUi - por cento), principalmente através de inversões macicas efetuadas
põr emprêsaa estatais, ~ circunstância
que justifica a, elaboração de. um
plano global de investimentos. em
benefício da ordenação do crescimento da economia nacional, Decreta:
Art. ~9 ~om a finalidade de apurar e elímínar as causas dos defíeits
das autarquias e sociedades de economia mista federais e propor medidas. correlata.sconvenientes,
fica.
constituída uma Comissão rntermtnisteríal integrada pelos:
- Ministro de Estado dos Negócios
da Fazenda, que a presidira;
- Ministro de Estado dos Negócios
da Viação e Obras Públicas;

A'xos
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-,- Ministro de Estado dos. Negócios das Minas e Bmergia:
- Ministro de Estado dos Negócícs
da Indústria e Comércio;
- Ministro de Estado 63. Justiça e
N0gÕC~OS Interiores;
- Ministro de Estado dos Negócios
da Agricultura.
Art. 21? A Comissão ora constituída terá po; Secretário-Executivo um
Diretor do Banco, Nacional. do Desen"';
volv'mento Econômico e contará com
um Conselho Consultivo coordenado
pelo Secretário-Executivo de que farão parte, obrigatóriamente:
a) Presidente do Conselho Ferroviário Nacional;
bv Presidente do Conselho Rodovtárto Nacional;
ci Presidente da Comissão de Marinha Mercante;
d) Presidente, do Conselho Nacional' de Águas e Energia' Elétrica;
e)
Presidente do Conselho Nacional do Petróleo;
j) Presidente do Conselho Superior
da Previdência Social;
g)
Presidente do Conselho Nacional de Telecomunicações;
h) Diretor-Executivo da Superintendência ne Moeda e do' Crédito

Art. 49 nstc Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF). em 23 de março de
1984; 143 0 da Independência e 'i69 da
República.

i) Contador-Geral da República;
1) Secretário-Geral do Conselho de
Segurança Nacional;
l) Presidente do Banco do Brasil

rítimo e naval do Departamento Nacional de Portos e vias Navegáveis,
os contratos coletivos de trabalho,
atualmente em v.gcr , firmados pelas
respectivas entidades de classe, e homologadas pelo Ministro do Trabalho
e Previdência Social.
Parágrafo único. Os servidores do
mesmo Departamento Nac.onal de
Portos e Vias Navegáveis. quando no
efetivo exercícío de atividades correspondentes às categorias de operários
navais pouerâo gozar. trinta dias a
partir da vigência dêste decreto das
vantagens pecuniárias fixada..s nos referidos contratos coletivos de t.rabalho, e. crrtérío, em cada caso, do Diretor-Geral.
Art. 2\'1 reste decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dísposrções em contrário.
Brasília. 23 de março de 1964; 143Q
da Independência e 761? da República.

(SUMOC) ;

S. A.;
m)
Secretária-Executivo da Coordenação do Planejamento Nacional..
parágrafo único, O Banco Nacíonar do Desenvolvimento Econômico
fornecerá à. Comissão rnterminísterfal os serviço, de Secretaria e de
na tureza técnica necessár-os ao cumprimento de sua finalidade.
Art. 39 A Comissão Interministerral submeterá ao Presidente da República recomendações pertinentes a
cada um do:" órgãos estudados e as
medidas convenientes a serem propostas ao Poder Legislativo sem prejuízo de pr-ovidências imediatas uue,
objetivando 0. el'mlnaçâo ou a redução dos aludidos defícíts terão sua
execução determinada pela próprla..
Comissão, ad referendum do presíden.,
te da República.

JOÃo GOULART

Ney Galvão
Expedito Machado
Antonio de Oliveira Brito
Abelardo Jurema
Egydio Michaelsen
Oswaldo Lima Filho
Amaury Silva

DECRETO N9 53. 804
MARÇO DE

DE 23 DE

1964

Estende ao pessoal marítimo e naval
do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis o disposto nos
contratos coletivos de trabalho e:m
vigor.
o

Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o art.
87, item I, da- Constituição. decreta:
Art. te Aplicam-se ao pessoal ma-

JOÃo GOULART

Expedito Machado
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DECRETO NQ 53.805 -

DE

23

DE

MARÇO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Delalibera a pesquisar feldspato no
Município de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87,-UQ 1, da Constattnçao e nos termos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão

brasileiro Antonio Delalibera a pesquisar feldspato' em terrenos 'em 0011;'
domínio com Luísa Xanzella Delanbera, Matheus Delalíbera e outros no
lugar denominado Fazenda Santa
Luzia, Dcstrttc e Município de São
João da / Boa Vista, -Estado de São

pauto, numa área de vinte e dois hectares cinqüenta. ares e sessenta 'centíares (22.5060 ha) , delímitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a sete metros (7 m) , no rumo
magnético de cinqüenta grall.<; sudeste (509 SE). do canto sudeste (SE)
da sede do imóvel Fazenda Santa Luzia e os lados a, partir dêsse vértice.
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e setenta e quatro
metros (174 m) • setenta e um graus
trinta minutos noroeste (71930' NW);
quatrocentos e noventa metros (49.(1
m) , cinco graus quarenta e cinco minutos, sudeste (5Q 45' SE); duzentos
e oitenta. metros (2S{}' m) , vinte e nove graus trinta minutos sudeste (299
30' SE); cento e trinta e cinco metros
(135 m) trinta e três graus trinta
minutos sudeste (33 9 30 SE); cent-o
e setenta e' dois metro, (172 m) , setenta e nove graus quinze minutos
sudeste (799 15' S~); sessenta e dois
metros (62 m) , oitenta e dois graus
trinta minutos nordeste (82Q 30' NE) .
cento e três metros (l03 m) ,sessen~
ta. graus noràeste (6{)9 NE); quatrocentos e vinte metros (420 m) , .quarenta e três graus noroeste <439 NW) ;
quatrocentos e oito metros (408 m)
do's graus nordeste (2Q NE); cento
quarenta e oito metros (148 m) , s-etenta e um graus- trinta minutos no-

e

roeste (71Q 30' NW).
Parágrafo único. A execução. da
pl'esenteautoriz.acão fica sujeita às
esttpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30_230, de 19 de

dezembro de 1951, uma vez -se vet.ifi:..
que a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no, livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1964; 1439
da Independência. e 7'69 da. República.
JOÃo GOULART.

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.806
MARÇO DE

DE 23 DE

1964

Altera a lotação numérica, da Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério da Fazenda.

o Presidente. da República, usando
dá, atrlbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
decreta:
Art. 1Q Fica alterada a lotação
numérica do Ministério da Fazenda
a:grovada 12el0 .Decreto número 38 . 673,
de 27 de janeiro de 19'5"6, para efeito
de ser transferiuo um cargo de Contador, nível 18, classe B, com o respectivo ccupants
Inah Rebelo
Mertáns, da lotação Permanente da
Contadoria-Geral da República, para
a lotação permanente da Divisão do
Impôst-, de Renda e Delegacias.
Art. 29 1J::st,- Decreto entrará em
vig-or na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, em 23 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULfJ.RT

Ney Galvão
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DECRETO N9 53. 8(}7 MARÇO DE 1964

DE

23 DE

Autoriza o cidadão
brasileiro João
Cândido Ribeiro a pesquisar mine1'i.O de ferro no municip!o de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí nv 1 98p, de, 29
de janeiro de 1940 (Ccdígo de Minas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro .joão Cândido Ribeiro a
pesquisar minério ce ferro em terreno de sua propriedadenc imóvel
denominado Fazénds do Queimado,
Distrito de Fechado, município de
Conceição do Mato Dentro, Estado
de Minas Gerais. numa área de' noventa e seis hectares quinze ares e
vinte e sete centíares (96,1527ha), delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trinta metros
(3iJm), no rumo magnético desetenta e um graus dez minutos- noroeste
(719 10' NW),· da
confluência dos
córregos Muquem e Queimados e os
lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil e cinqüenta e cinco .metros (1 055m) , trinta e oito graus
nordeste (389 NE);
quatrocentos e
noventa metros (490m), sessenta e
quatro graus nordeste (649 NE); quinhentos e noventa metros (590m),
vinte e "e s graus noroeste (269 NWI ;
setecentos e dez metros (710m). sessenta e quatro graus sudoeste (649
SE); oitocentos e trinta e dois metros e cinqüenta centímetros
.
(832,50m), trinta e oito graus quinze
minutos sudoeste (389 15' SW); seiscentos e noventa metros (690m), vínte e sete graus trinta minutos sudoeste (279 30' SW).
Parágrafo ún'co.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assccíado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discrtmínadas pelo Conselho Naclonal 'de pesquisas.
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Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 301l,O(}) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data de .transcrlçâo no livro de Registro das Autcrtzações de Pesquisas.
Art. 39 aevoeam-sa en disposições
em contráríó.
Brasília, 23 de março de 1964 1439
de. Independênoja e 769 G.3 República,
JOÃo GOULART

1'1ntónio de Oliveira Brito

DECRETO NO 5..,.808
DE 23· DE
MARÇO DE 1964
Autoriza o cidadão
brasileiro José
Trindade a pesquisar diamantes no
município de Alto paraguai, Estado
de Mato Grosso.

O Presidente da República, usando
da atribuição que ihe confere o artigo 87, nv I, ela Constituição e nos
têrmos do Decreto-rei ol;: 1.985, de 29
de janeiro de 194ü (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasrleíro JO::,é Trindade a pesquisar
diamantes em terrenos de sua propriedade no lugar denormnado Embornal Grande. distrito e município
de Alto Paraguai. Estado de Mato
Grosso, numa área de quatrocentos
e cinqüenta hectares (450ha) deümita da por um polígono irregular, que
tem um vértice coincidindo com um
marco do Departamento de Terras e
Colonização do gstado de Mato Grosso, marco êste colocado a dez metros
(10m) do córrego Sâc Pedro, maTCD
de divisa com a Sesmaria santo Antônio e os lados a partdr dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru.,
mos magnéticos: dois mil metros ...
(2.000m)
quarenta e dois graus e
trinta minutos sudoeste (429 30' SW);
mil quinhentos cinqüenta metros ...
(l 55Dm) três graus cinqüenta mínutos vsudoeste (39 50' SW); trezentos
metros (30~m)., c nqüenta e um graus
quarenta minutos sudeste (510 40'
SEl; dois míd ttezemos e dez metros
(2 310m), sessenta e quatro
graus
quatorze minutos nordeste (649 14'
NE) ; o quinto (59), lado ~ o segmento
retilíneo que liga a extremida-de do
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quarto

(4'?),

lado descrito com o vér-

tice de partida.
Perágraro único.

A execução da

presente- autorização fica sujeita às
esr.tputacôes do Regutame-tto apr-ovado pejo Decrete nv 30 230, de 1 de
dezembro de 195L uma vez se verifique a exíatência na jazida. como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado

Parágrafo único. A retífícacão

de

que trata êste decreto prevalecerá- a.
partir de 22· de janeiro de 1957.
Art. 2.'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1964; 143;'?
da Independêncía e 76.'? da República.
JOÃo GoULART

Abelardo Jurema

Regulamento ou de outras substâncias díscrímma.das pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art 29 O t..ítUl\, da autotizacâo de
P"'."OUi"':1

nlll" será ume via autêntica

dêste Decreto, pagar-á a taxa de quatro mil e quinhentos cruzeiros (Cr$
4.500,00) e será válido por dois (2)
anos a contar doa data da transcrloão
no livro próprio de Registro das Au-

torizaçõe<: de Pesquisas.
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1964 1439
da Indepen-tênoia e 769 da República.
JOÃo GOULART

Antônio ãs Oliveira Brito
DEORETO N.'? 5-3.009 ,....- DE 23 DE
MARÇO DE 1964

Retifica o Decreto n.'? 40.785, de 21 de
janeiro de 1957, que dispõe sôbre
funções
extranumerária-mensalista
para o enquadramento de pessoal dw
Superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimônio ' Nacional,
por fôrça do art. 1.9 da Lei número
2: 904, de 8 de outubro de 1956, combinaac com o crt; 6.'?, § 2.'? da Lei
n.'? 2.193, de 9 de marp
1954, e
dá outras providências.

DECRETO N.'? 5-3.810
MARÇO DE '1964

DE

23

DE

Corzcetfe à Indústria

Mineração Alvo
Mínnore Lttia. autorizcção para funcionar como ernprêsa de -mmeraçío.

O Presidente da Repúbl'ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I. da Constítuícâo e nos têrmos do Decreto-lei n.? 1 9-85. de 29 de
janeiro de 1940
(Código de Minas),

decreta:

Artigo único. E' concedida à Indústria M'neraçâo Alvo Mármore Ltda .
constituída por contrato arquivado

sob n.v 14 922 na Junta Comercia. do
Estado do Espírito Santo, com sede
em Santo Antônio. município de Cachoeira do Itapem'erim. autorlzaçào
para funcionar como emprêsa de mi-

neração, ficando ourgada a cumprir
Intgeralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que venham a vigorar
sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, 23 de marco tie 1964; 143.9
da Independência e 76.'? da República.
JOÃo GoULART

Antonio de oliveira Brito

de

o

Presidente da República, usando
da atríbuiçâo que lhe confere o ?rtigo 87, íten. I, da Constdtuiçâc, decreta:
Art. 1.9 Fica retificada para Motorista ref. 20, a Iunçáo de Operário
de ídênt.ca referência relacionada no
art L'?, item i, do Anexo 1 ...:... Departamento de Imprensa Nacional - Tabela Numérica de Mensalista - Parte Suplementar, do Decreto n.c 4{).785,
de 21 de janeiro de 1957. e no artigo
2.'?, item z do Anexo H, que acompanhou o mesmo decreto, 'a qual continua preenchida pelo respectivo
ocupante Ordway I'avares da Sí.va..

DECRETO N.9 53.-811 -

DE 23 DE

MARÇO DE 1964

Renova o Decreto n.'? 46,297, de 29
de junho de 1959 .... . •.•

O Presidente da República, usando
da atríbuíçào que lhe confere o artigo 87. n.v L da oonst-turc 'o e no- têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. L'? Fica renovada pelo prazo
Improrrogável de um (1) ano nos têrmos da letra b, do art. L'? do Decretelei n.v 9.6'0'5, de 19 de agôsto de 1946,
a autorização conferida ao cidadão
brasileiro Carlos Eduardo Corrêa. da.
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COsta pelo Decreto número quarenta
e seis mil duzentos e noventa e sete
(46.297), de vinte e nove (29) de junho de mil novecentos e cinqüenta e
nove (1959), para pesquisar areiaquartzosa e argila no município de
Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
.art: 2.'? A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de dois mí. quinhentos
e trinta cruzeiros (cr$ 2.530,00) e será válido por um ano' a' contar da
data da transcricãc no livro próprio de
Registro das Autortzaçôes de Pesquisa.
Art. S.v Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 1964, 1435'
da Independência e 76.9 da República.
JOÃo GoULART
Antonio de Oliveira Brito
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pe o Decreto n.v 30.230, de 1.9 de dezembro de 1951, uma vez se vertfrque
a existência na jazida, COmo associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras sunstâncía.s díscrtmínadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art , 2.9 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto. pagará a taxa de qtnnhentos cruzeiros icrs :W{),Om e sera
válida por dois (2) anos a contar da
data da: transcrrçâo no livro próprio de
Autorizações de pes~
Registro das
quísa,

Art. 3.9 Revogam -se as dísposíçôee
em con trárío .
Brasília, 23 de março de 1964; 143.Q
da Independência e 76.9 da R.epública.
JOÃo GoULART
Antonio de oliveira Brito

DEORETQ N.9 53.812 MARÇO DE 1964

DE

23

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Romeu
Bamberg a pesquisar pedras-coradas
no mU1iicipio de Carlos Chagas, Betado de Minas Gerais.

o presidente da República, usando
da atrtbu.ção que lhe confere o ar-tigo .87, u.c I, da Oonatítuíçóo e nos
têrmos do Decreto- eí n.v 1.9"85, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art ..1'1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Romeu Bamberg a pesquisar
pedras coradas em terrenos de sua
propriedade no lugar denom.nado ...;Ó~
rego do, Trajano, distrito de gparmmondas Otoní, município de Carlos
Chagas, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta hectares
(50 ha) , delimitada por um retângulo,
que rem um vértice a cento e oitenta
e oito metros (188 m) no rumo magnéuco de sessenta e um graus sudoeste (619 SW), da confluência dos
córregos do Jaó e do Trajano e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros (5QOm) , oitenta graus nordeste (ao,? NE); mil
metros (1.000 m) , dez graus noroeste
(l09 NW).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estapulaçôes do Regulamento aprovado

DECRETO

N9 53.813 MARÇO DE 1964

DE

23

DE

Autoriza Mineração Geral do Nordes..
te S. A. a pesquisar argila e cau ..
Zim no Município de Cabo" Estado
de Pernambuco.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv l, da Constituição e nos têr-.
mos do Decreto-lei ne 1.985. de 29 da
janeiro de HHO (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizada Mineração
Geral do Nordeste S. A. a pesquisar
argila e caulim em· terrenos de pro ...
priedade da Indústria de Azulejos SON
cíedade Anônima no lugar denomina..
do Engenho Camaçarí, Distrito de
Santo Agostinho. Município de Cabo,
Estado de Pernambuco. numa área de
quatrocentos trinta e seis hectares
(436 ha) . delimitada por. um polígono
irregular, que- tem um vértice a trezentos cinqüenta e sete metros e ctnqüenta centímetros (3575(} mj . no rumo 'verdadeiro de oitenta e seis graus
quarenta e nove minutos noroeste (869
49' NW) do canto sudoeste (SW) da
Capela de São José e os lados a partir dêsse vértice, OG seguintes comprtmentose rumos verdadeiros: vinte
metros (20 m) . doze graus vinte e cinco minutos sudoeste (l2 Q 2'5' SW);
cinqüenta e um metros. trinta e oito
centímetros (51,38 m) , vinte e sete
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graus vinte e cinco minutos sudoeste
(2'79 25' SW1; cento sessenta e seis.
metros setenta e seis centímetros
nss ts m) , vinte e dois graus. cinqüenta e cinco minutos sudoeste (22Q
55' SW); cem metros (100 m) • vinte
e cinco graus oito minutos sudoeste
(259 08' SW); duzentos sessenta e se~
te metros (267 rm., vinte e sete graus
trinta e oito minutos sudoeste (279 38'
SW); mil duzentos quarenta e oito
metros (1 248 mj , vinte .grau, vinte
e oito minutos sudoeste (209 28' SW) .
seiscentos e oito metros (608 m) . qua~
tro gr-aus e trinta minutos sudeste
(49 30' SE) j quinhentos cinqüenta e
sete metros (557 rm . sessenta e sete
graus noroeste (679 NW); trezentos
cinqüenta e oito metros (358 mi , vinte e cinco graus noroeste (259 NW)'
quarenta metros e vinte e cinco cen~
tÍ.J?etros (4025 m) , dezoito graus cín ..
quenta e Um minutos .nordeste <189
51' NE); vinte e sete metros sessenta centímetros (27,60 m) um grau
onze minutos nordeste (19 lI' NE)·
s:ssenta e oito metros e noventa cen:
tlmetros. (68,90 rm cinco graus dezenove minutos noroeste (59 19' NW)·
mil quatrocsnto, e dez metros (1.410
m) . vínte e cinco graus e quinze mínútos noroeste (259 15' NW): quatrocentos e oitenta e três metros (483
m: trinta graus quinze minutos nordeste (309. 15' ~E): quatorze metros
e quarenta centímetros: <14,40 m) .
três graus dezesseis minutos nordeste
(39...16' NE); trezentos noventa. e quatro metro- (394 fi), cinqüenta e cinco minutos nordeste (55" NE): mil
trezentos noventa e dois metros 0392
m)quarenta e oito graus quarenta
e cinco minutos nordeste (481,l 45' NE) .
oitocentos quarenta e quatro metro~
(844 rm , oitenta e um graus quinze
minutos sud-este (819 15' SE): o décimo nono (199) lado é o segmento retilíneo que une a extremidade do décimo oitavo (89) lado, descrito. ao
Vértice de partida,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estiputacôex do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30 23Q, de 19
dezembro de 1951. uma vez se verifique a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2\' do citado
Regulamento ou de outras substâncias díscrtmínadae pelo Conselho Nacional de PesqUÍsas.

de

Art. 21? O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil trezentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4. 3'60,0,()) e será válido par dois
(2) anos a contar da data de. transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 23 de março de 19-64; 1439
da Independência. e 7'61? da República"
JOÃo GÓULART.
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO

NI?

53.814 1964

DE

23

DE

IlILARÇO DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Pinto Ribas a pesquisar âiamumtee;
no Município de Diamantina, Esta~
do de Minas Gerais.

O Presidente doa República, usando
da atribuição que -Ihe confere o -art.
87, nv I da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o Dacreto-lei nv 1. 985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Mínas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Pinto Ribas a pesqutS>:lr diamantes em terrenos de sua
propriedade no imóvel denominado
Fazenda do ó ou Santa Cruz, Distrito de Datas, Município de Diamantina, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e sete hectares e cínqüenta e três ares (27,53ha), delímiroda por um quadrilátero irregular
que tem um vértice a cento e cinco
metros (lOS m) , no rumo magnético
de vinte e quatro graus e trinta mínutos noroeste (241?30' .NW) da: confluência do ribeirão São Bartolomeu
como rio Jequitinhonha e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnétlcos :
seiscentos e quinze metros (615 m) ,
sessenta e cinco graus noroeste (65Q
NW); setecentos' e sessenta e cinco
metros (7-65 m) . quarenta e três graus
e vinte minutos sudoeste (439 20'
SW); mil cento e cinco metros 0.105
m) , setenta e nove graus e trinta minutos nordeste (7flÓ 30' NE); cem metros 000 m) , cinco graus noroeste (59
NWJ.
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Parágrafo UllICO. A execução da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 19-51. uma vez se verifique a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2 9 do citado Regulamento ou de outras substâncias
d'scriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O tdtulc da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3().ü,OO) e será
valido pelo prazo de (2) dois anos a
partir, da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 23 de março de 1964; 143Q
da Independência e 7·69 da República.
JOÃo GOULART.

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.815 -

DE

23

DE

MARÇO DE 1964

Constitui Grupo
Coordenador da
Proposta Orçamentária da União
para 1965, e dá outras providências

O Presidente da República, usando
da a.tríbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item 1, da. Constdtuicâo Federal, decreta:
.
Art. 1Q Fica constituído, junto à
Presidência de República, o Grupo

Coordenador da Proposta Orçamentârba da União para 1965, presidido
pelo Chefe do Gabinete Civil da.
Presídêncía da Repúbli-ca e composto
representantes dos segutntes
de
órgãos:
Departamento Administrativo do
gerviço Público (DASP);
Ministério da Fazenda;
Gabinete Militar da presidência. da
Repúulíoa;
Supermtendêncía da Moeda e do
Crédito (SUMOG);
Banco do Brasil S.A.; e
Assessoria Técnica da Presidência.
da República.

Art. 2Q O Grupo Coordenador tem
por atrfbulçân harmonizar a Proposta Orçamentárta da União com as
normas gerais de direito financeiro
mstatuídas pela Lei nc 4.32'0, de 17
de março de 1964, acompanhar a
tramitação da Prcuosta nas duas
Casas do Congresso Nacional, bem
corno .ipresentar anteprojeto de reguiamento da citada Lei.
Art. 39 Além da assistência qu-e
lhe será prestada pelo órgão competente para elaborar a Proposta-Geral
na União, o Grupo Coordenador - disporá dos serviços da Assessoria
'I'ecnica da Presidência da República,
ua Contadoria-Geral da República,
0:.0 Conselho Técnico de Economia e
Finanças, da Superintendência da.
Moeda e do Crédito e do Banco do
Brasil S.A.

Art. 4\l O Grupo Coordenador,
cujas atividades serão ccnstdercdaa
de natureza relevante, observará, em
seus trabalhos, as diretrizes de programação financeira estabelecidas ne
Mensagem do Poder Executivo ao
Congress-o Nacional; enviada por
ocasião da abertura da Sessão Legfsjatrca de 1964.
Art. 5Q Após o dia 15 de a-'Qril do
corrente ano, o DASP não dará andamento a nenhum expediente que
implique em modificação dos quantitativos aprovados até essa data.
Art 69 O Grupo Ooordenador poderá requisita.r dos órgãos da administracâo dlceta, autarquias, entídades paraestatais- e soe'eôades de
economia mista, os servidores. serviços e informações de q11E' necessitar.
Art. 79 aste Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D. F., em 23 de março
de 1964; 143Çl da Independência e
76Ç da .República.
JOÃo

GOULAR1

Ney GaZvão

DECRETO NQ 53. 81ü MARÇO DE 1964

DE

23

DE

Da nova. redação uos artigos 49 e 6 Q do
Decreto n 9 34.453, de 4 de novembro de 1953.

o Presidente da República. usando da atríbuiçào que lhe confere o
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art., 87, item r. da constituição Federal decreta;
Art. Io Os artigos 49 e 69. do Decreto nv 34.453, de 4.11.53, passam a-

ter a redação que se segue:

"Art. 4Q O número de conferentes será fixado, a.nualmenta
Il;o mês de [aneíro. pelas Delega:
elas do Trabalho Marítimo

de

acôrdo com o movim nto nO~'mal
de mercadorías, de modo a caber a cada um, em média, 240
horas treoalhadas por mês.
Parágrafo único. 8ômente
QU2ndo' -fôr ultrapassado o limi-

te previsto neste artigo, poderão
as Delegacias do Trabalho Ma-

rítimo promover concurso público para restabelecer aquela média"",

"Art. 69 o conferente-chefe e
os respectivos ajudantes. bem
cOmo Os demais conferentes in:"
te.r;rantes das equipes em cada
porto, para execucâo dos serviccs de conferência das mercado~1.as i~po!tadas, _exportadas ou

m

transito,

serao

requisitados

nos resoectivo..o; sindicatos, que

03

~~rnecerá em sistema de rodíslo.
modo a protesê-Ios quanto a
th"<cesso de trabalho, nermttlndo..
es .tomar. refeições e assesurando_lhe.<:: substituícôes .
Pará!!rafo único. O conferente
em func<io de mando ni'i o noderã, slmultã.neamenk; exercer a
de simules conferência de carga e descarga".
e Art,. 2° O oresente decreto entrará
m v cor na da.ta de sua nubücacâo.
~i;?Q,'adas as disposícões em centrá~ra~íIia. D F. _23 de ma-co del!l64:
14~Rb·1 da Independência e 76'? da Re-

PU

tca .

go 87, item
decreta:

r, da

Constituição Fed"eral,

Art. 1(;1 Os artigos 4(;1 e 6" do Decreto no 42.466 de 14.Hl.1957, passam a ter a seguinte redação:
«Art. 4(;1 O número de consertadores será ftxado, anualmente,
no mês de maio, pelas Delegactes do Trabalho Martttmo de
acõrdo com o movimento normal
de mercs õortas, ,ile m"'tlo a caber, a cada um, em média 241)
horas brabalhedas por mês.
Parágrafo único. S à me n t e
quando fôr ultrapassado o 11mite previsto neste artigo pode,
râo as Deleaaclas do 'I'ta balho
Maritimo promover concursos
públicos para restabelecer aquela média".
"Art. 6() O consertador chefe
e demais consertadore- integrantes das equipes em .cada pô-to.
para e, execução do.'> eervícos de
consêrto das mercadorias 'mnorta das, exportadas ou em trãn.,
sito. serão requisitados aos res,
pectivos sindicatos, que os ror,
necerá em sistema de rodízio, fie
modo a protegê-los Quanto a excesso de trabatho
nermtt'ndo.
lhes tomar refelcôes e aesegurando-lhes substdtuleões .
Parágrafo único. O conserta;
dor em funcâo de marido não
poderá. simultâneamente- exercer a de simples consêrto de carga e descarga".
Art. 2(;1 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário"
Brasília. D F. 13 de marco de 1964;
143() da Independêncln e 769 da Re-.

pública.
JOÃo GOU"LART

Amaury Silva

JOÃo GOULART

Amaury Silva

DECRETO No 53.818
Ainda M'Ü foi publ'cado no Didrio

ottcua.
DECRETO N0 53.817

DE

23

DE

MARÇO DE 1964

Dá -nova redação aos artigos 4'? e ti';!
do Decreto n'? 42.466, de ·14 de outubro de 1957.

O P~esi.dente da República, usando
da atnbuIÇão que lhe confere o artd-

DECRETO N9 53.819 -

DE

24

DE

1964
Dispõe sôore a aplicação dos artigos
MARÇO DE

20 e 21 da Lei n9 3.9S·8, de 15 de de;.
zembr.o de 1961.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arti-
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go

87.. 1,

da Constituição. Federal e

Oonsíderendo a neoessídade de dí-

rlmír dúvidas surgidas na aphcaoão
dos artigos 20 e 21, da Lei n? 3 998,
de 15 de dezembro de 1961, decreta:
Art. Iv. Compreendem-se, nas u:;e::J.ções asse-guradas pelos artagos 2() e 21
da Lei no 3.998, de 15 de dezembro
de 1961, à Fundaçâo Unrversntade de
Brasília, os emolumentos oonsulares .
Art. 2Q • O presente decreto entrerá em vigor na data de sua 'publicação, revogadas % disposições em contrário.
_,
Brasília, 24 de março de 1964; 143 Q
da Independência e 760 da República.
JOÃo GOULART

Ney Galvão
Aguma'do Boulítreau Fragoso
Júlio Sambaquy

DECRETO N? 53.820

DE 24 DE

MARçO DE 1964

Dispõe sôbre a profissão de atleta de
futebol, disciplina sua participação
nas partidas e dá outras providências.

o Presidente da República, usan.,
do das atribuicões que lhe confere o
art. 87, item I, di:1 Constituição Federal,
Considerando que o Conselho Na.,
cional de Desportos tem pOI' atribuição especmca orientar, fiscalizai e
incentivar a prática dos desportos em
todo o território nacional, nos têrmos
do Decreto-Ieí nc- 3.199, de 14 de
abril de 1941;
Considerando que ao Conselho- Nacíonal de Desportos compete estudar
e promover: medidas que tenham por
objeto assegurar uma conveniente e
constante disciplina à organização e
à administra cão das a-sor-taoões e demais entidades desportivas do País;
Considerando que ao Conselho Nacional de Desportos compete, igualmente, exercer rigorosa vigilância só,
bre o profíssícnalismo, visando a
mantê-lo dentro dos principias da
mais estrita moralidade;
Considerando .que as relações .en~
tre atletas profissionais e entidades
desportivas regulam-se pelos .contra,
tos que celebrarem obedecidas as dis_
posições legais, as recomendações do
Conselho Nacional de Desportos ve as
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normas desportivas Internacionais,
nos têrmos do Decreto-lei na 5.342,
de 25 de março de 1943;
Considerando que o atleta profis,
síonal de futebol deve ser resguar.,
dado no tocante ao exercício de sua
profissão, tendo em vista o excessivo desgaste físico provocado pelas
condições chmatérrcas desfavoráveis
que preponderam na maioria das re,
gióes do Pais;
Considerando que o atleta profissional de futebol. na maioria das vê,
zes, é cedido pela associação esportiva empregadora a outra congênere.
indepen~nte de sua aquiescência;
Considerando que a associação em,
pregadora geralmente recebe VUltÓS3S
quantias a titulo de indenização ou
"passe" pela cessão de seus atletas
profissionais de futebol, sem que ês,
tes participem dos resultados da transação;
Considerando que, em virtude do
preço proibitivo pedido para sua ces.,
são, é frequente o atleta profissional
de futebol ficar vinculado a aasocíaçâo esportiva empregadora contra .sua
vontade e em desacõrdo com -eeus an,
seios de obter melhor remuneração
pelo seu trabalho;
Considerando, 'finalmente que a
carreira de um atleta profissional
de futebol é de modo geral, de -duraçào relativamente cur-ta. obrigando
o atleta a readaptar.se para o exercício de outra profissão, donde a necessidade de melhor ampará.Io financeiramente, para que possa fazer face ao período em que ficar prtvado
de seus salários, decreta:
A.rt. 1Q A cessão de um atleta profissional de futebol por uma associação desportiva empregadora a outra,
dependerá em qualquer caso, de pré,
via e expressa anuência do atleta interessado, sob pena de nulidade.
Art. 20 Na cessão de atleta profissional de futebol, a associação despcrtíva empregadora cedente poderá
exigir da associação desportiva cessionária o pagamento de uma indenização ou "passe", estipulado na
forma das normas desportivas internacionais, dentro dos limites e nas
condições que vendam a ser estabele,
cidas pelo Conselho Nacional de Desportos.
§ Iv. O preço da indenização ou
"passe" não será objeto de qualquer
Jímítaçâo, quando se tratar de cessão de atleta profissional de futebol
para associação desportiva sediada no
estrangeiro.

Aros
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cedido

terá direito a 15% «nnnze por cento)
do preço da indenização ou "passe",
devidos e pagos pela associação 1e5po-tíva cedente.
Art.

39 O prazo de

vio~ncía

contrato de atleta profissional de

10
.t'u~

tebol não poderá ser ín'enor a crês

meses nemveupector a dois anos, de
vendo constar d,o respectivo ínstrumento, sem prejuízo das cláusulas que
venham a ser estabelecidas pelo oon
selhó Nacional

de

Despor-tos e das

de tnterêsse das partes, que não ccntravenham dísposítavos. legais; a abri
gatcctedade

da assistência

medico-

hospitalar ao atleta, por parte de as
socíacâo desportiva empregadora, em
caso de acidente. resultante da prestação dos seus serviços profissionais,
além do seu direito a ausentar-se do
trabalho pau-a prestação de provas e
exames, quando estudante.
§ 19 Constituem recuisitos essenctats
à validade do contrato de atleta pro-

rissíonal de futebol:
a)
haver completado 16 anos de
idade à data do contrato, devendo ser
assistido pelo pai ou responsável se
menor de 21 anos:

b) estar em situação regular com (I
serviço militar:
c) ser alfabetizado.
§ 29 Os contratos dos atletas prottesíonaís de futebol serão encamínhados pelas associações desportivas
empregadoras ao Conselho Nacional
de Desportos, ou aos Conselhos Reginais de Desportos, conforme o caso,
para o' competente registro vedado ao
a.tleta participar de qualquer competição antes de ser efetuado o regrstro.
Art. 49 O atleta profissional nâo
poderá participar de partidas esportl..
vas com intervalo inferior a 6(J (sessenta) horas entre uma e outra, salvo
autorízaçâ., expressa do Conselho Na.,
cional de Desportos, em decisão tomada pela maioria absoluta de seus
membros.
Parágrafo único. A proibição constante dêate artigo não se aplica às
competições interrompidas e às pertidas esportivas de desempate de torneios ou campeonatos, respeitado o

disposto nos estatutos. das respectivas
entidades mentoras.
Art. 59 O Conselho Nacional de
Desportos, ou os Conselhos Regionais
de D€sporws por delegação expressa,
daquele, fixarão horários para ~'eali
aacêo de competições futebolísticas
nos meses compreendidos no período
de Verão de acôrdo com as regtóes
cllmaférícas do País.
Art, 69" O período compreentddó
entre 18 de dezembro e 7 de janeiro,
inclusive, será considerado de recess . o
obrigatório para todos os atletas 'Profissionais· de futebol vinculados a associações desportivas sediadas
no
pais, sendo vedado, no ~eu decur-so. a
realização de tremas a disputa de partidas esportivas e quaíequer OUT,r,J.,g
atavídades vequívaíentes inclusive embarque de delegações para o exterior
Parágrafo único, Somente com autorização do Conselho Nacional de
Desportos, em decisão tornada ::>21<),
maioria absoluta de seus membros,
será permitida fi realização de competições no período de recesso.
Ar't , 79 Fica o Conselho Nacional de
Desportos autorizado a estudar e executar um plano nacional de seguro
para os atletas profissionais, nos têrmos do dísposto no a..t't. 39 de: Decreto
Lei nv 3.199, de 14 de abril de 1941, e
destinado a ampará-Ios em C21S0 de
acidente que Os impossibilite, temporária ou deífnitívamente, para o exer
cicio da profissão.
Art. 89 A Inobserváneta do, disposto
neste Decreto será punida pelo Conselho Nacional de Despe-tos na forma do disposto no art 1.3 do Decre
to-Lei ns 5.341, de 24 de março de
1943.

Parágrrafo único As importâncias
das multas reverterão em benefício do
Comitê Olímpico Brasüe rrc,
Art. 99 O dia 21 de dezembro será
considerado o Dia do Atleta.
Art. 10. O presente Decreto entrará em vigor na data de. sua publica-.
çâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília (DF), 24 de março de J 964;
1439 da Independência e 769 da Rp.pública,

aoro

GOULART

Júlio Sambaquy
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DECRETO N.9 53.821

DE

24

DE

MA."1.çO DE !964

Autoriza o cidadã,o brasileiro Durval
Militão de Araújo a pesquisar dgux
mineral no município de salgado,
Estado de Sergipe.
O Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o art.
87, n.c I, da Ccnstitu çâo e nos tgr.,
mos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art.!.'! Fica .autcrlaado o cidadão
brasileiro Durval Mílífãc de Araújo a
pesquisar água mineral, em terras de
que é donatário pela Prefeitura Municipal de .Salgadc, no lugar denomínade Balneário Municipal, distrito e
município de Salgado, E3tado de Serg pe, numa área de oitenta e sete
ares e noventa e seis centíares ....
(0,87,96· haj , delimitada por um polígono irregular que tem um. vértice a
duzentos e trinta metros (230m), no
-umo magnético oitenta e quatro
graus trinta e cinco minutos sudoeste (84. 935'8W) da extrem da-de noroeste (NW) da Igreja Matriz da cidade de Salgado e os lados, a partir dêsse vértice, cs seguintes comprimentos
e I rumos magnéticos: dez metros
(10m), oitenta e cinco graus trinta e
cinco minutos sudoeste (85935'SWJ;
onze metros e v.nte centímetros
(1l,20m), quatro graus vinte e cinco
minutos sudeste (4Y25'SE); citenta e
dois metros (32m), sessenta e três
graus quinze minutos sudoeste .; ....
(63.915'SW); cinqüenta e três mstroa
e trinta centímetros (53,30m) , trinta
e cinco graus vinte L cinco 'minutos
sudoeste (35.925'SW); cento e vinte e
cinco metros e cinquenta centímetrcs n25,50m), oitenta e dois graus
quarenta e cinco minutos sudeste
(82.945'SE); treze metros cínquente
centímetros 03,5(1m), um grau dez
minutos norosete (1,?10.NW')'; vinte
e quatro metros e quarenta eentímetros (24,40m), o'tenta e cinco graus
nordeste (859 NE); quarenta. e seis
metros
e
cinquenta centímetrcs
(46,50m), dez graus quarenta minutos
noroeste n0840'NW); seis metros
(Bm) setenta e cinco graus quarenta
e cinco minutos sudoeste (75.945'
SW); trinta e sete metros e quarenta centímetros (37,~bm)" trinta. e um
eraus trinta e cinco minutos norceste (31.935'N'W); dezesse.s metros e

cinqüenta centímetros (16,50m), quatro graus vinte e cinco minutos noroeste (4.925'NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1.9 de
dezembro de 1951, uma vez se veríf!que a exístênca na jazida, como asscolado de qualquer- das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesqu'sas .
Art. 2.9 O título da autorlzacâo
de pesquisa. que será uma v'a autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 30'Ü:ü{)) e será válido por doís (2) ancs a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art.
3.9 Revogam-se as disposioõcs em ccntráric.
. Br.a.'Sília, 24 de marco de 19154; ~-43.q
da Independência e 76,'1 da República.
JOÃo G-oULART

Antônío de Oliveira Brito

DECRErO N? 53.822

Ainda mão foi publicad-o 110 Diária
Oficial.
DECRETO N.'? 53.823 MARÇO DE 1964

DE

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro João
Girar'deli a lavrar água mineral, no
município de Monte Alegre do sul,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere o art.
87. n.v r, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de Minas) , decreta:

Art. 1.9 'Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Gi-r-ardelÍ a lavrar
água mineral, em . terrenos de sua
propriedade, no ímóvej" Bstânc'a Girardelí, distrito e município de Monte
Alegre do Sul, Estado de .São Paulo,
muna área de quatro hectares
(4 ha). delimitada por um quadrado de duzentos metros (200 mj . de
lado, que tem um vértice a cento e
sessenta e oito metros e cínquenta
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centímetros <168,50 em)
no- rumo
verdadeiro sessenta graus e cinco minutos sudeste (60: 05' SE) do cunhal
nordeste (NE) da ponte dá estrada

estadual Monte Alegre do Sul - Amparo, eôbre o rio Camanducaía e os
lados, divergentes, os rumos verdadeiros de sete graus e vinte minutos
sudeste (79 20' SE), e oitenta e dois
graus e quarenta minutos nordeste
(820 40' NE), respectivamente Esta
autor'zaçâe é outorgada mediante QS
~o~dições
constantes do parágrafo
un.co do art. 23 do Código ds Minas
e .dos as'tígos 32, 33, 34 e suas alí-

neas, além das seguintes e de outras
constantes do "mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste De-

creto.

Parágrafo único.

A execução da

presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v ri .230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez Se verifique
a existência na jaz da, como aSSCcíado de qualquer das substâneiag a
que se refere o arb , 2.~ do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Naciona! de Pesquisas.
Art. 2.'? O concesstonéno da autorização rrce obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidas à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimentos do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3.1' Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem a autorização de lavra será declarada ca~
duca ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.~ As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de .solo
e subsolo para fins de lava-a, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Mlnas .

reis

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO

N.I' 53.824 -DE 24 DE
MARÇO DE 1964

Renova o Decreto n. 9 46.476, de 2D'
de julho de 1959.
O Presidente da República, usando
da ata-ibuiçãc que lhe confere o artego 87, n.v I, da Oonstduíçâo e nos têrmos do Decreto-lei n.e 1.985, de ,9 de
janeiro de 1940 <Código de Minas),
decreta:
Art. 1.1' Fica renovada pelo prazo'
improrrogável de um (1). ano nos têrmos da letra b do artigo 1.Q do Decreto-lei n.v 9.605, de 19 de agõsto de
1946, a autorizaçã-o conferida a emprêsa _ de mineração Cia , _ Mineração
Rio Dôce. pelo Decreto número quarenta e seis mil e quatrocentos e setenta e sefs (46.476) de vinte (20) de
julho de mil novecentos e cinquenta;
e nove (1959), para' pesquisar mica
no município de Peçanha, Estado deMinas Gerais.
Art. 2.9 A presente renovação que
será uma via. autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de dois mil duzento~ e vinte cruzeiros (Cr$ 2 220.0m . e
será transcrito no livro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 3.Q Revogam-se as disposições.
em contrário.
Brasília, 24 de março de 1964; 1430
da Independência e 76. 0 da República.
JoÃo GOULART
Antônio de Oíioeim Brito

Art. 5.9.0 concessionário da autori-.
zaçâo será fiscalizado velo Departamente Nacional da Produçâc e gozará
dos reveres discrtmjnados no art. -71
do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá
por titulo êste Decrete. que será trans.,
crito no livro próprio de Registro das
Autorizações de Lavra, apos o pagamenta da taxa de seiscentos cruael1'00

Art. 7.º Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 24 de março de 1964; 143°
da Independência e 76. 9 da República.

6W,OO).

DEeR.ETO N.Q 53.825 - DE 24 DE
MARÇO DE 1964

Autoriza a cidadã brasileiro Ana
Cambraia Diniz a pesquisar grafita
no, municipio de Oliveira, Estado de
Minas Gerais.

O Presidente da RepúbIca, usando
da atnouíção que lhe confere o arti..:
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go 87, n.? I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-ler n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a cidadã
brasileira Ana cambraia Diniz a pe.squísar grafita em terrenos de sua proprtedade no imóvel denominado Fazenda Mata do Oíntra, distrito
de
São Francisco de Oliveira, município
de Oliveira, Estado de Minas Gerais,
numa área de cinqüenta hectares e
setenta e sete ares (50,77 na) delimitada por um heptágono mlsttlíneo,
que tem um vértice no final da linha
quebrada que partindo da eonfuéncia
da Greta do Rancho Queimado com
o córrego da Peroba, tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos oitenta e quatro metros
(284m), sessenta e oito graus nordesoitenta e três metros
te (68Q NE);
(33m), sul (S; e, Os lados do heptágono mistilineo, .os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta e
três metros (33m), norte (N); trezentos e sete metros (307m), quarenta e
oito graus nordeste l48Q NE); quinhentos e quarenta metros (540m),
setenta e .seis graus e trinta minutos
sudeste (769 30' SE); quinhentos e
vinte e nove metros (52&m), onze
graus sudoeste (119 SW); sessenta e
seis. metros (66m), dezessete graus sudoeste U']9 SE); trezentos e setenta e
seis metros (376m), trinta e sete
graus e trinta minutos sudoeste (3'7 9
30' SW); e, o sétimo (7.9) e último
lado é constituido pela margem direita do córrego Peroba, da extremidade
do sexto \6.°) lado descrito ao vértice
re partida.
Parágrafo único, A execução da preente autorização fica suje.ta às estíuilações de 1951, uma vez se verifique
existência na jazida, como associaia de qualquer das substâncias, a que
.se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias dísmmínadas pe.o Conselho Nao.onal de
"esquísas .
Art, 2.9 O título da autorlzaç'ío de
~e::quisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos e dez cruzeiros (Cr8., .... "
510,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa.

Àrt 3.9 Revogam-se as díspcslções
em contrário.
Brastua, 24 de março dE' 1964; 143.Q
da Independência c 7'6.° da República.
JoÃo GCULART
Antonio de

ouocira Brito

DECREI'o N,9 &3.826 _
MARÇO DE 1964

DE

24

DE

4.utorizao cidadão brasileiro cuetoaso
Netto .J1!nt'JT a pesquisar galena, no
mumczpzo de São Felix do Xingu
Estado do Pará.
'

O Pl:eside_nte da República, usando
da atrfou.cão que .he confere o artigo 87, n.v I, da Constdtuíçào e nos
termos do Decreto-lei n.v 1.9'85, de 29
de jane.ro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Custodío Netto Junrcr a pesjtnsar galena, em terrenos de pro»íedaae da Prefeitura Municipal de
São Péhx do Xingu, Estado do Pará,
numa área doe quatrocentos e quarenta e quatro hectares, c.nqúenta e s-ete
ares e sessenta centíares
(444,5-76'0
ha) , delimitada por um polígono írregular que tem um vértice a quatrocentos metros (400 mr , no rumo verdad-eiro vinte graus sudeste (2Q9 SE)
da torre de São pelíx do Xingu e OS
Iados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: novecentos metros (900 m) ,
quarenta graus sudoeste (4{)OSW);
do.s mu trezentos e nove metros e
unqüenta centímetros
(2.309,5'0 mj ,
vinte graus sudeste (209 SE); dois mil
e quinhentos metros (2.500 m) , qua'enta graus nordeste (409 NE); mil
quinhentos, e nove metros e cinqüenta centímetros (1,5'Ü9,50 m) , vinte
graus _noroeste (209 NW): mil trezentos e oitenta e cinco metros e sessen(1.38'5,6'Ü m, setenta.
te centímetros
graus sudoeste (709 SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
sstdpulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30.230, de 1.9 de dezembro de. 19,51, uma vez se verifique
a exístencía na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
e refere o art! 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nac.onal de
Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
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dêste jjecreto, pagará a taxa, de quatro mil quatrocentos e cinqüenta crueíros (Cr$ 4.4'50,00) e será válido por

anos a' contar da data da
transcrição no livro próprio de Reg'sTO das Autorizações de pesquisa.
Art. 3.9 Revogam-se as disposições

'dois (2)

un ccntrárto.

Brasflía, 24 de março de 1964; 143.9
da Independência e 76.9 da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira -Brito

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.827 -

DE

DECRETO N9 53.828 _
24

DE

MARÇO DE 1964
Autori~a

o cidadão

trooentos e oitenta cruzeiros _.... __ .
(Cr$ 480,00) e será válido por dois.
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das AUtorizações de Pesquísa .
Art. 39 Revogam -se as disposições
em contrário
Brasílíe., 24 de março de. 1964; 1439
da Independência e 769 da República
JOÃo GOULART

brasileiro Luiz

Gonzaga de Araujo Lobo a pesquisar etolomita no município de Itararé, Estado de .sõo Paulo.

O presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
térmos .do Decreto lei nv 1.985 de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),

decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brásüelro Luiz Gonzaga de Araujo
Lobo a pesquisar dolomíta, em terrenos -de propriedade de Manoel Tei-

xeira Fernandes e outros, na Fazenda.
Bom guces;o. distrito e município de
Itararé Estado de São Paulo, numa
'área: de quarenta e sete hectares e
quarenta ares (47,4{) ha) , delimitada
por um triângulo que tem um vértice
a mil setecentos e quarenta metros
O. 740m) , no rumo magnético trinta
e cinco graus quinze minutos' nordeste
(35<:'15' NE)' do centro da. porta da
Capela do Bairro de Bom Sucesso e
os lados, a partir dêsee vértice, os segutntes comprimentos e rumos meg
nétícos mil e quatrocentos metros
(1.40{}m) quarenta e oito graus quinze minutos nordeste (48(,'15' NE); setecentos e vinte e cinco metros (725m)
dez graus sudeste (l09 SE); mil e duzentos metros (1. 2DOm) , setenta e
nove graus trinta minutos sudoeste
(79 930'SW) .

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovedo pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Reso uçâo
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Oomíssão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntic-a
dêste Decreto, pagará a taxa de qua-

MARÇO DE

DE

24

DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Almir
Moraes a pesquisar quartzo no município de' Marabá, EStado do Pará.

O Presidente da República usando
de atribuição que lhe confere o artigo
87 nv 1. da Constituição e nos têrmos do Decreta-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Almir Moraes a pesquisar
quartzo em terrenos devc.utos de que
é foreiro o autorizando. no lugar denominado Posse da Fortaleza, distrito
e município de Marabá, Estado do
Pará numa área de quatrocentos e
oitenta hectares e sessenta ares ....
(400,60 ha) • delimitada por trm poligcno mísbilíneo, que tem um vért ce
a cinco mil seiscentos e nove metros
(56'Ü9 m) no rumo verdadeiro de cinco
graus e dois minutos nordeste _....._
(59 02' NE) do marco demarcatório
.das terras de Fortaleza situado no lugar Três Bocas a margem direita do
rio Sororosínho e os lados a. partir
dêsse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos verds deu-os: quatro
mil quinhentos e oitenta metros __ ...
(4.530 m j • leste (E); mil e' sessente
metros (l 060 fi) norte (N); o terceiro (39) lado é o seguimento retlIíneo que partindo da extremidade do
segundo (29) lado, com rumo verdadeu-o oeste (W), a-canoa a margem
direita do rio Sororosmho; o quarto
(4 9) e último lado é a margem direita do rio .Bororosínho no trecho
compreendido entre a extremidade do
terceiro (39) e inicio do primeiro (19 ) ,
Iadcs descritos.
Parágrafo único. A execução da
presente autorizacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23'0, de 1 de
dezembro de 1951, urna vez se verifique a existência na jazida como
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associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29, do citado
Regulamento ou de outras substânelas discriminadas pelo Conselho Na
cíonal de Pesquisas.
Al't. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será ume. via auiêntlca
dêste Decreto, pagará a taxa de quatro mil oitocentos e dez cruzeiros
(Cr$ 4.810,'Ü'O) e será válido por dois
(2\) anos a contar da data da transcrrção no livro próprro de Registre
das Autortzaçôes de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dispcslções
em contrário.
Brasüíe, 24 de março de 1964; 14,j-,l
da Independência e 769 da República.
R

JOÃo GOULART

Antonio de OLiveira Brito

DECRETO N,'. 53.829

Ainda nã-o foi publicado no Diário
Oficial"

DECRETO N9 53.830 - DE 21 DE
MARÇO DE 1964
Declara de interêsse social, para fins
de desapropriaçao as áreas de terras
situadas no Municipio de presidente Prudente," Estado e São Paulo, e
dâ outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo inciso I, do artigo 87, da constituição Federal, e nos da Lei 4 .132, de
10 de setembro de 1962, combinado
COm o Decreto-lei nv ,3.365, de 21 de
junho de 1941, modificado pela Lei nc
2.786, de 21 de maio de 1956, decreta:
Art. 19. E' declarada de Interesse
social para fins de desapropriação as
áreas de terra localizadas no Ribeirão
do Rebôjo, em Pirapósínho-. Comarca
de Presidente prudente, Es,tado de São
Paulo. com a extensão de 772 alqueires, aproximadamente, pertencentes a
Manoel Antônio Silva e outros reivinDECRE:I'O

N'"

53.83} -

dicadas por Braz Marbuseellâ, tendo as
seguintes confrontações: ao Norte. com
terras de São Diniz Alvim, pela linha
conhecida como Faria Motta; ao Sul,
com a cêrca de arame de Venâncio
Jacinto Guimarães, Dr . Francisco Jacinto Silveira e Manoel Alves Clemente; ao Leste, com o Ribeirão Rebôjo: e ao Oeste, com o espigão Te.quarussu - Rebôjc .
Art. 2Q. A declaração constante do
artigo anterior é decretada com rundamento nos incisos I e lI!. do art
29 da Lei nv 4.132, de 10 de setembro
de 19,62, desténando-se a área desaproprradá a um melhor ap 'wertamentc
de sua exploração, maior rendimento
econômico, a implantação de planos
especiais de colonização e trabalhos
agrícolas e, ao aproveitamento e fixação definitiva dos agricultores, colonos e arrendatários, que habitam aquela região.
Art. 3Q • A presente desapropriação
é declarada de urgência, para efeito
de Imissão i:nediat-a da União na pos.,
se do imóvel objeto dêste decreto, nos
têrmog do artigo 15 do Decreto-lei nv
3.365, de 21 de junho de 1941, com a
redação que lhe deu a Lei -nc 2,786,
de 21 de maio de 1956, em seu artigo
29 e respectivos parágrafos.
Art. 49. Fica a Superintendência de
Política Agrária (SUPRA) designada
a .requerer ~m Juizo a efetívaçâo da
desaproprjaçâo e autorizada a entrar
na posse do imóvel em nome da
União, promovendo a' seguir o aproveitamento e a distribuição racional
das áreas de terras objetc do presente
decreto.
Art. gc. Revogadas as disp:n;ições
em contrário, êste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasilia, 24 de março de 1954' 1439
da Independência e 769 da República.
JOÃo GOULART

Oswaldo Lima Filho
DE

25 DE

MARÇO DE

1964

Dispõe ~6br~ a aposentadoria especial instituída pela Lei 3. 8{}7, de 26 àe
açõst dr: H;{l\í.

O Presídentt da República usando da atrbuição que lhe confere o artigo 87. ll1CÜ;( J da Oonstttuíçác e' tendo em vista o que dispõe o art .. 3L
da Lei nv 3.807 de 26 de agôsto de 19(j{l, decreta:
Art. 19 f' Apcscntadona Especial, a que se refere o art. 31 da Lei 3.807,
de 26 de agô.jt0 de- 1960, será concedida ao segurado que exerça ou tenha
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exercido atívidade prorísstonal em serviços considerados insalubres, perigosos ou penosco nus têr-úos dêste decreto.
Art. 21l P8.1'2 oe efeitos .da ooncessâo da APosentadoria Especial, serão
considerados serviços insalubres, pengcsos ou penosos. os constantes do
Quadro .euex., em que se estabelece também a correspondência com os prazos reter-co, 110 so-t. 31 da citada Lei.

Al't

3~ A

concessão do beneficie. de que trata êste decreto. dependerá

de .compzovacâc per.i segure.to efetuado na forma prescrita pelo art. 60,

do Reguramentc Geral de Prevídêncía Social, perante o Instituto de Aposentado-ia I; rv-nsôes a que estive! filiado d-:., tempo de trabalho permanente e habitualmente prestado no serviço ou serviços. constderauos insarunres,
perigosos ou penoeos, uurante o prazo mínimo fixado.
Art. 49 Os Institutr>s de Aposentadoria e Pensões enviarão semestralmente à Divisão de HigIene e Segurança do Trabalho, do Ministério d~ Trabalho e Previdência Social ~~.fon.la do modêlo a' ser apresentado por
essa Dvtsão, relação das empr-esas que empregavam GS segurados, a que tenha sídc conoediua aposentadoria especiar.
Art. 59 As dúvidas suscitadas na. aplicação do presente Decreto serão
resolvidas pelo Departamento Nacional da Previdência Social ouvida sempre a Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho, no âmbito de suas
atividades.
Art. ~Q:a:ste Leereto entra em vigor na data de sua publicação revogadas
as dlsposíçôes CUI. ccntrano.
Brasília - DF'., em 25 de março de 19'04; 1439 da Independência e 769
da República.
.rogo

GOULAR'!

A maurp Silva

QUADRO A QUE SE REFERE

O

ART

29 DO

DECRETO

53,831 DE 25 DE MARÇO

DE

1964

RegU!(lmento Geral da Previdêncl'a Social

Código

Serviços e

Campo de Apllcaçêc

cíasst-

A~vidades

'I'empc
e Trabalho

nceção

pronseíonaís

Mmtmo

I

I

Observações

J

I
1.0.0,

j

AGENTES

i
i
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( - ,----------------,
1.1. O
rtsrcoe
I
i
I
I
!
----------- ,
------,----------- ----------------calor
i
I
!

------,

------,

Operações em locais com temperatura exce.s.sl-] Trabalhos de tratamento térmico cu em ambien-;
vamente alta, capaz de ser nociva à saúde e
tes excessivamente quentes. r'orneíros. Poguis-]
proveniente de fontes artificiais. .
tas pundtdores, s'crjaecres, oaraaenstas. ope-\
radores de cabines cinematográficas e outros.]
1
!

1

(

I

----c---1.1.2.

25 anos

J-

.rornada normal em Iccats com TE acima de 289
Artdgos 165, 187 e -234, da CLT, Port Minlste1'Iais 30 de 7,2,58 e 262 de 6,8,62. '

I,

Frio

1
operecõee em locais COm temperatura excessíve-: Trabalhos na indústria do frio mente baixa. capaz de ser nociva à saúde e
câmaras frigorWcas e outros.

Opel'adOl'CS de! Insalubre

25 anos

Jornada normal em Iocals com temperatura in, renor à 129 Centígrados. Art. 165, 187 da CLT
e Porto Ministerial 262 de 6,8.62,

25 anos

.rwnada normal em locais com umidade excessiva. Art. 187 da CLT e Porto Ministerial M2 de

provenient-e de fontes artificiais.
1

,
I

Umidade

1.1.3.

l,

Operações em roceis COm umidade" excessrve.J Trabalhos -em. contee-, direto e permanente com, Insalubre
água - lavadores tintureiros, operártos nas!
capaz de ser nociva à sa·úde e proveniente de:
fontes artificiais.
I salinas e outros.
i
I

,

6de agôstc de 1962.

--------------,-----'-------;------

1.1.4-.

I

Radiação

i

Operações em loca·i<; COm radiações capazes dei Trabalhos exposwG a radiações para fins indus-] Insalubre
.serem nocivas à saúde _ infravermelho ultra-I
trjafs, diagnósticos' e terapêuticos - Operadores I
vtoiete, raios X. rádium e substâncias' radi(!;::L de ralos X, de rádíum e substâncias radioati-:
;
! vas, soldadores com arco elétrico e CGm oxíace-,
tilenio. eerovíérros de manutenção de eero-!
I
i
naves e motores, turbo.nénces e outros.
I

uvas.

Trepidação

oper.ações com trepidações capazes
nocivas à saúde.

I

r

i

--------Ruído

de

I

t

operaõo.: Insalubre
se.rem\ Trepidações e. vibrações industriais
res ·de perruratrtzes e marteretes jmeumãuccsj

25 anos

i

1

I

I

i,

i

e outros.

I

i

25 anos

!

Pressão
r'
:1
Operações em loca-Is com pressão etmosrértcat Traba!hos em ambientes com alta ou baixa pres- ! jnsalubre
1 anormal capaz' de ser nociva à saúde.
são - escafandristas, mergulhadores. cperado.,
res em caixões ou tubulôes pneumáticos,
e outros.
, .

I

I

Eletricidade

r

1

25 anos

cões de perigo de vida,

I
Dec. 53.831

I
I

Pãg. 384 -

Mapa 1

I.r
i

J·éIl'nada normal oU: especter fixada em lei - Artigo 187. 219 CLT, Port., Ministerial 73 de 2 de
janeiro de 1960 e 262 de 6.8.62.

.

.

I

~I

i Operações em locais com eletricidade em condi- ' TrabaJhos permanentes em instalações ouI

especial fixada em lei em
acima de 80 decíbais , Dede junho de 1M2. portaria
6.8.62 e Al't. 187 CLT.

i

I

I

( Jornada normal ou
YJCa!s com ruídos
creto 1.2-32 de 22
I Ministerial 262 de

I

I

e outros.

.comprrmíde e velocidade acima de 120 golpes
por minuto. Art . 187 CLT. portaria' MinisteriaI 262 de 6.8.62.

I

1I

1.1.8.

I Jornada normal com máquinas acionadas' a ar

I
r

i

I

l

)

I

6 de egôsto de 1962.

,,.

I,

Operações em locais com ruído excessivos capaz: 'rreoerhos sujeitos aos efeitos de rufd:Os índus-. Insalubre
trtats _exceestvos - oaiõerreíros. operadores dei
de ser nocivo à saúde.
máqumas jmeumãtrcas, de motores, _ turbinas

I
-----7--1.1. 7

,,.
I

r

1.'1. 5

r Jornada normal ou especial fixada em lei _ Lei
, 1.234 de 14 de novembro
de 1950; Lei 3.999 de
187 CLT; Decreto 1.-232 de 22
II 15.12.61;
de junho de 1962 e Porto Ministerial 262 de
Art~

,

.

I

1.1.6.

25 anos

equi-]

pamentos eíétrtocs com risco de acidentes
Eletricistas, eabistas, montadores e outros.

I

Perigoso

25 anos

Jornada normal ou especial fixada em lei em
serviços expostos a tensão superior à 250 volts ..
Art. 187. 19-5 e 196 CLT. Portaria Ministerial
34 de 8.4,54,

,,

~

~

Serviços e Atividades

campo de Aplicaçâo

~

Código

,::

Profísslonais

I'

~~------~u::::-.

I

j

Arsênico

Operações com arsênico e seus compostos.

,,,
,
I',
,

I:

l

i

II -r- r'ecncecão de seus compostos e deriVadOSI Insalubre
- Tintas, parasitdcídas e inseticidas etc;

I

I

normal. Art.
I Jornada
262 de 6.8.82.

20 anos

!

Emprêgo de derivados arsenicaís _ PIn-1 Insalubre I
tura, garvanctécníca, depilação, empalhamen-I
to etc.
I

25 anos '!l

lI! -

I

20 anos

~~~-~~~-~~~~~-II~-~I:

I
J
J

11.

I

I!erilio

/ Operações com o berilio e seus compostos.

'rraoerhos permanentes expostos a poeiras e
mos -

I

~-~I'----

1.2.3.

!

1
!
j Insalubre I

I - Extração

J

1.2.2.

Observações

------------------- I\'-----'11

j----.---.

1.2.1.

Olassí-

ncecão

]

s'undtçãc de ligas metálicas.

,J

/1

-~~~----;-~.

: Operações cem o cadrnío e seus compoctoa,

Insalubre

I1

as anos

I'

I

I

~I··

,

I

I,

;

!

Operações com o chumbo, seus sais e ligas.

-

pundíçüo, refino, moldagens, tl'efilação e] Insalubre

I

laminação.

187 CLT. POi't. Ministerial

262 de 6.B.62.

I

-~------

,

Chumbo

II Jornada normal Art.

II

Trabalhos permanentes expostos a poeiras e]; Insalubre I" 2& anos
fumos - pundíção de ligas metálicas.
II

I
1.2.4.

'

I

Câdmio

,

187 CLT. Porto Ministerial

I
I

I"

Jornada-normal Art. 187 CLT. Porto Ministerial
262 de 6.8.62.

I
I

20 .anos

[
I

J
-~----~~~~~~-I~~-

I

-H -' Pabrtcaçâo de artefatos e _de produtos dei Insalubre 'I
\
chumbo - baterials, acumuladores, tintaG

etc'J

i

\

I

Limpeza, raspagens e demais trabalhos eml jnsalubre i
tanques de eaaonne contendo chumbo, tetra
1
etll, polimento e· acabamento de ligas de. ehum-]
['
Do e t c . '
t

III -

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

1.2.4.

i

Chumbo

'I Operações com o chumbo, "Seus sais e ligas.

I

I
1.2.5.

:,

i

,I

Cromo

Operações com o cromo e seus saia.

I

II--~IIIII----

I,

i

j

Pago
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Mapa 2

I'

I IV - Soldagem e dessoiõagem com nsas à. base; Insalubre
de chumbo, vurcamzação da borracha, ttntura-]

I

I
nec. 5.3.831 -

I'

I
I

!

25 anos

I1

I

ria, estamparia. pintura e outros.

25 anos

I

I

I

I

I

Fa-I

·Trabelh.os permanentes expostos ao tóxico_
Insalubre
,bricação, tauagern de couros; cromagem e1etroütíca ge metais e outras.
\

J-ornada normal Art. 187 CLT" Porto Míntstei-ial
2í32 de 6.8.62.

25 anos

2·5 anos

i

I

I Jornada normal. Art. 187 CLT.

POl'~.

MinisterIal

262 de 6.8,6.2,

Jornada normal. A'rt. 187 9LT, POI'!;. Ministerial
262 de 6.8.62.

Fósforo

1.2.0

~ E'x tração e depuração cio rõstorc branco
seus compostos,

Operações com o .rõsroro e seus compostos.

Jornada normal. Art. 187 OL'I. Port, MInisterial
262 de G.8.62.

---~--i

,

II - F{l,brica·çã.') de -produtos rosrcrsdos aSfixi-l Insalubre
antes, tÓXICOS, incendiários Ou explosivos.
I Perigoso

i

1-

rrr -- Emprêgo OI! líquidos, pastas, pós e cases! Insalubre
a base ae fósforo branco para destruição de.
ratos e parasitos,

25 anos

Trabalhos permanentes expostos a poeiras oui Insalubre
fumos do manganês e seus compostos (bióxido) I
- Metalurgia, cerámíca, in-dústria de Vidros ei
outras.
I

25

..

~~-----~

MC:1!'gar.ês

1.2-.7.

operações com o manganês.

anos

Jornada normal. Art. 187 CLT. Porto Ministerial
262 de 6.8.6-2.

20 anos

.jcrnada normer. .I\l't 137 CLT. Porto Mímsterial
26?- de 6,8.62.

,

Mercürio

1 2.8

operações com mercúrio, seus sais e amálgamas.

I

Extração e tratamento ele amálgamas e com-i Insalubre
POStos - cloreto e fUDminatD de Hg
I Per-igoso

i -

._-------',J

Emprêgo de amálgamas e. derivados, galva-] Insalubre
nornaeua. estanhagcm e outros
I

n -

I

,-~-

I

25 a-nos

,

Outros _Tóxicos Inorgânicos

1. 2.9

,

i

Operações com outros tóxicos inorgânicos capa-i Trabalhos permanentes expostos às jiceires. ga-: Insalubre
'il"-''' ~\:> tnzerem mar à saúde.
I ses, vapores. neb'tnas e rumos de outros metare.I
"metatôídes halogenos e seus eltrólltos tóxicos]
I - écídcs. base - e sais - Relação das substân-]
elas nocivas pubjinada no Regujamento Tipo:
de Segurança da O, r. T.
I

,

_.
Poeiras j!Jinerais

1.2 lu

.___

nocíios

II
,
i

Pag·. 384 -

:Mapa

Jornada nor-mal. Art. 187 CLT. Porto Ministerial
26?de 6.8.62.

,
,I
1

tOperações industriais com despreendírnanto dei I - Trabalhes permanentes no subsolo em cpe-] Insalubre
rações de corre. furação, desmonte e carrega-i Perigoso
[poeíra. capazes de fazerem mal à saúde - Sllica,1
'n"!110';;0
menta nas frentes de trabalho.
carvão. cimento, asbestos e "talco ,
!

nec. 53.83J._ -

25 a110S

Jornada -norma] especial fixada em Lei. Art. 137
e 29:'< da Porto Ministerial 262 de 5.1.60·; 49 de
31 de 25.3.60_; e 6.8.6-2.

[

Campo. de APlicação

i

I[

i

1

I

2.5.6

Estiva

i

I

Profissionais

classl-

nceçac

poli~11

[
I
I Tempo
I e Trabalho

I

I

Mínimo

I

25 anos

Extinção de Fogo, Guarda

I
reieçratsa,

Telefonia; Rádio Comunicação

2.5. O

I
Jornada normal

I

!

25

mvesugeuores, Guardas.

JO~·D<'.da -normal

[I

i

anos

25 anos

\

A1'tezanato e

ousrae

ocupações qualificadas

.rernade normal ou especfal fixada em Lei. ArR
tigo 227 da CLT, Port. Minísterfal 20 de 6,8,62

I
I

._-

25 ano.'; , .rorneda normal

Lavanderia e Tinturaria

2.5,1

ou especial fixada em Lei. Art.
278 CLT item VII quadro rr, do art. 65 do Deereto 4lL959-A de 29.9.60.

II Jornada normal

I

--

Obervações

I

I

I

25 anos

I
Bombeiros.
_ _ _1I

,I
:

gajvanotdpístas, rreaacoces. ntunstas.

\

e Armazenagem

1I

2.4.5.

I

Insalubre I
Conipoação tipográfica e mecânica, Linotipia.Ji 'rrebeniaoorea permanentes nas indústrias
eetereouino, zietrouina, Litografia e OjjRSett·1 gráficas'; Linotipistas, monotípístas, tipógrafos,
R/
impressores. margeadores, montadores, compo-/
rotoçravura, Rotogravura e Gravura, Encader
I
sitores, pautadores, gravadores, granítadores,
naçiÍq e Impressão em geral.

2.5.5,

2.5 7.

I

$cl'vi(;os e Ativida-des

II

Código

I

2.5.2

Tl'P.ba.ihadores nas .índuserras metalúrgicas, de
vidro de cerãmrcc _e de plásticos - soldadores,
lammndorea, rooicecores. trerneuores, forjadores

I

Fundiç-ão, Cozimento, Laminação, Trefilação,
Mo14age m.

II Insalubre

25 anos

I

I

I

I

I
2.5.3

Soldagem, Galvanização, Calderaria

!

'I Tra-balha.dores nas Indústrias mete'urgtcas. de Insalubre
vidro ele cerâmica e de plásticos-fundidores,
aarvameaoores. cnapeaoores, caldereíros
I

I
2.3.0

2.3.2
2.3.1

r Pintores

pintura

2.5.4,

PERFURAÇÃO,

CONSTRUÇÃO,

CIVIL,

I

Escavações de Superfície - Poços
Escavações de Subsolo - Túneis

2.4.0

Edifícios,

I. Trabalhadores em

Barraçens, POntes

---_ .. _---

Transporte Aéreo

Pág . 384 -
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( Jornada normal

----------35 anos

--------

I Jornada normal

túr~eis'~ gaJ.eria-'--·---·~saIUbre-I--20 anos

.rornade normal ou especial fixada em LeL Ar-

tlg,.) 29b, CLT.

\ Perigoso
Trabalhadores em escavações à céu aberto
Trabalhadores em eorncios.
torres

barragens, pontes,

Transportes e Comunicações

2.4.1

Dec. 53.831 -

I

25 anos

ASSEMELHADOs

{
2.3.3

[

[ Insalubre

de Pistola

I

/. Jornada normal

--- -_--.!

I

Insalubre

25 anos

I

Perigoso

25 anos

I

I Jornadp normal
II Jornada norma]
I

I
Aeronautas Aerov.anos de serviços dr pista e ue
oüctne., dê roenvtençrc. de conservação, cte
carga e oesceraa de recepção e de despacho de
f:.-eronaves .
~~

/

r-enzoso

-----_.
25 anos

aorneca normal ou especial fixada em Lei. Lei
3 50J. ce 21~12-5B; L~J 2.573. ele 15 8,55. Decretw 50.660 de 26
e 1.232, de 22-6
R6-61

R62.

!
I

õódígo

I

campo de Apli"oão

1' oiassíII rtcação

ser'tijfos e Atividades

PrófissionaiS

Transporte Marítimo, FI::vial

convés de máquinas, de câmara e
de saúde - . operários de construção e repa-

Insalubre

Maquinistas, ouarde-rreíos, trabalhadores da via

Insalubre

I

I

Observações

f

Mínimo

I

---~ -------1M:>.ritimO,s, de
e Lacustre

-------'2.4.2

,

Tempo

e Trabalho

aornade normal ou espeéial fixada em Le1.

25 anos

A;:-

tígo 248 CLT. Decretos 52.47-5, de -13-9-63; 5.270
de 18-10-63 e 53.514, de 30-1-64.
.

ros naval';

Transporte Ferroviário

2.4.3

---

permanente.

25 anos

i Jornada normal ou especial fixada em Leí. Ar.

25 anos

f J ornada normal

25 anos

I

,

I tlgo 238, CLT,

-I-·-------~·_--

I

2,4.4

Motcrnelros e condutores de bondes
MO:t;,ll'Lstas e cobradores. de ônibus
Motoristas e ajudantes de caminhão

Transporte ROdOViário

PenO~ô

_ _ 1_ _OeuPAçõ~

2 O.Q

Ljbera~s,

2.1.0

I

Técnicas, Assemelhadas

---"-'---~-

-~~I~~-

I

Engenharia

2.1.1

..----~- - - - -

i

2.1.2
_-._I_~
I

I·

2.2.1
..

t

Agricultura

I

J

I

I

Tóxicos Org{J,nicos
I

I

JI

II

!

V - cetcnes (ona)
VI -,. Esteres (oxissaig em ato- íla)

I vn - zterea (oxídos - cxn

I VIII -

I
I

I!
\

i

Dec. 53.831 -

amidas -

amidos

IX -' Aromas _ arctnas

i
l

I

I
I

X - Nitrilas e tsomtntas (nitrilas e carblIamlnasj
XI ._. Compostos organc-meténcos, halogena- I
dos. metalóídícos. e nttrados
J

1

I

25 anos

i

:_o_'_et~

43.155 de 6-2-58,

Jornad~

I

,normal .ou, especial fixada en; LeI zs-.
t.adulV., GB, 286, RJ. 1.8'70 de 25~4. Alt. 318, da
consoítdação das Leis do Trabalho

I

- - _I . _ - - - 25 anos

Pesígoso

25 anos

J ornada normal

i Jornada normal
l Jornada

normal

i

'~-,

_1I

das Substâncias Nocivas publicada no Regulamento Tipo na. Segurança da 0.1. T. -r-. Tais
como: crorero ce metna, tetracroretc de carnono. teiciorcemeuo, cíororormío. bromuretc
de metlla, tuuc benzeno, gazonna, a1cOOlS, ecetona, acetatos, pentano, metano, hexano, sur-

ruretc de carbono etc.

normal ou especial fixada em Lei. néereto 48.285, de 6ü

I

pertgosc

j operações executadas COm derivados tóxicos do I Trabalhos permanentes expostos às poeiras- ga- I Insalubre
I carboac - Nomenclatura rntemecionat
ses, vapores, nebnnas e fumos de derivados do I
.l Hidrocarbonetos (ano, eno, moi
carbono conetames aa aeração jnternacionaí I
II - Acrôos carboxillC-Os <oico)
m -r- Alcooís (01)
IV -r- Aldehydos (aI)

I jornada normal ou especial fixada em Lei. rre-

25 an.os

I

i - - ----------_._--

1

\

25 anos

InsaJ.ubre

I

I Pescadores

-_._---1.2.11

~

Trabalhadores na agropecuária

I
Prabaíhadores noresteas. Caçadores
I
I

Pesca

PenOSO

-----_._-----

1

Caça

2.2.3

------- Insalubre I

-~---'--I-

I
I

r .romada

I

1

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

2.2.2

_-;,__ _I

Médicos, dentxstcs. enrermerros

I sroressores

Agrícolas, riorestea, AquátIcas

25 anos

1

1

MagIstério

2.2.0

- I- ~ -

I

Medicina, Odontologia, Enfermagem

aomada normal ou especial fixada em Lei. Deereto 4E'-131, de 3-6~S9.

I,

I QUl.!U1CVS, TOXlC.oL )gistas, podojogistas.

~--~~---

a.i.s

de Construção cívn, de minas, de I Insalubre
metalurgia, elomcrstas

---TI--·--·~--~--·

QuimiM

I
2,1.3

l

grig enheiros

I
I
:
I
I

25 anos

Jornada normal. Art. 187. CLT.
p;.;n MinisterIal 262 de 6-8-62.

I

'1
\

1

1

'\
---~-----------'----'-----'--------_._--Pég . 364 -
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I

Código

Campo de Aplicação

Sel'viç~

I

crassi-'

e Atividades

i ncacão

Prottssionais

I

I
Tempo I
Trabalho i
Mmimo

observações

I

:

- - - - - - - - - --------,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,- - - Biológicos

1.3,0
~--~---

I
1.3.1

--- ---

J"
Carbúnculo, .srucez« Morno, e í'etano
I Gpel'aci')e~ tndustrraís com' animais ou produtos
I' ortundos de animais infectados.

I

I

I

I

1.3.2

I

r~~----

___~_LI __~ _

'I'rabalhox permanentes expostos ao contato C1l~
reto com germ s mrecctosos - Assistência Veterinária, serviçcs em matadouros, c'3.val1l.nças
e outros

I Insalubre

Animais·

jornada normal.
187 da CLT.
porto Ministerial 262 de 6·8·62,

~--:--~~~----~----_.-

Ii

I

J

serviços de assrstêncie Médica, ooontó'oca. e I
H::lsp!talal em que haja contate obrigatório I
com organismos doentes ou com matenaís ín- I
f ecto -con tagiante s.

Dec. 53.\)31 '- Pág, 384- Mapa 6-'

26 anos

------ - - - - - -

Art

I

Germes infecciosos ou' naras.tanae .humanos, -

~-_.

Insalubre

25 anos

I
I

.

--

Jornada normal ou especial fixada em Lei, Lei .
3.999 de. 15-12-61. Art. 187 da CLT; porto Mtnisterral 262 de 6-8-62,

ATOS

DO PoDER ExECUTIVO

D = S NS. 52.832 A 53.842

Ainda. não foram

publicados no

Diârío Oficial.

DECRETO NQ 53.843
MARÇO DE, 1964

DE

25 DE

Cria junções gratificadas no Quadro
Permanente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Com lotação no Arquivo Nacional,

O Presidente da República usando
das atrfbuiçôes que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição. -e de
acôrdc com o art. 11 da- Lei 3.780, de
12 de julho de 1960, decreta:
Art. 19 Ficam Incluídas no Quadro Permanente do 'Ministério da
Justiça e Negócios Interiores as funções gratificadas abaixo dlscrímínadas que integrarão a lotação do Arquivo Nacional:
1 Chefe do Serviço de

çâo

Cartográfica

e

Documenta.

Fonofctográríca

3-F
1 Chef.e de Seção do Poder Judiciário 4'-F
1 Chefe da Seção da Presidência da
República 4-F
1 Chefe da Seção da Administração
Descentralizada 4-F.
1 Chefe da Seção de Fotografias 4-F
1 Chefe da Seção de Filmes 4-F
1 Chefe da- Seção de Documentação
Sonora 4-F
1 Chefe da seção de Cursos do Ar~
quívo Nacional 4-F
1 Ohefe da Seção de Registros de
Arquivos 4-F
1 Chefe da Seção de. Catálogo Coletivo de Arquívce 4-F
1 Chefe da Seção de Assistência
TécniCa 4-F
11

Art. 29 A despesa com a execução
dêste decreto correrá à conta da, do-tação orçamentária própria.
Art. 39 ~ste decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de março de 1964. 1439
da Independência e 76° da. República.
JOÃo U-ouLART

Abelardo Jurema

385

DECREI'O N° 53.844 - DE 25 DE
MARÇO DE 1964
Cria. no Departamento Federal de Se~.
gurança Pública. um 'quartel poli~
ctal, na Ilha das 'FlôTes.

o Presidenta da República, usando
da atribuição que lhe cOnfere o artigo 87, no l ..da Constttuíçâo Federal,
decreta:
Art. 1Q Fica criado, no Departamento Federal de segurança pública,
um quartel políeíal. localizado na.
Ilha 'das Flôres, em próprio da União
Federal.
Art. 29 O Ministro da Justiça e
NegóciOS Interiores designará, dentre
os servidores que optaram pelo serviço público federal (Lei nv 4.242, de
17 .' de julho de 1963), Os que deveráo integrar a lotação do quartel policial
Paragrafo único.
O quartel potícíaj será dírígtdc por um tuncíonárío
designado mediante portaria do Minístro da Justiça e Negócios Interiores.
Art. 39 O Ministro da Justiça e NegóciOs Interiores baixará os atos necessáríce à ex-ecução dêste decreto,
que entrará em vigor na data de sua.
publicação, revogadas as disposições
emvcontrárío
Brasília, em 25 de março de 1964,
1439 da Independência e 76° da Repú
blica.
JOÃO

GoULART

Abelardo Jurema

DECRETO N9 53.84,5 - DE 25 DE
MARÇO DE 1964
Aprova as normas para a execução do
Decreto n9 53.7Q2, de 14"3-1964, que
tabela os aluguéis de imóveis.
O, Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição Federal,
decrete:
Artigo único. Ficam aprovadas as
normas para' a execução do Decreto
nc 53.702. de 14 de março de 1964,
que com êste baixam, assinadas pelo

300
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Ministro de Eatedo da Justiça. e Negócios Interiores.
Brasília, em 25 de março de 19M;

i439 de. Independência e 76 Q da República.
JOÃo GOULART

Abelardo Jurema

NORMAS PARA A EXECUÇAO DO
DECRETO N' 53.702. DE 14 DE
MARÇO DE 1964

Art. lI? O Comissariado de Defesa
dá Economia Popular, criado pelo
Decreto nv 53.6'18,_ de 11 de março-de
1964, eas Delegacias Policiais 'competentes, fiscalizarão a aplícaçân do
Decreto nc 53.702, de 14 de março de
1964, de acôrdo com as normas
adiante espectrtcadas,
Art. 29 O valor tabelado inclui o
ímpôsto predial vigente nos Orçamentos de 1964.
Art. 39 Incumbem, ao inquilino as
taxas de serviços e as 1aSpf!SM que
se referirem. ao uso do Imóvel, de
acórdo com a Lei do Inquilinato.
Art.4Q As taxas de serviços e
despesas da habitação deverão ser
especificadas DO recibo mensal. de
aluguel.
Art. 5Q Tendo o inquilino dúvida
sôbre a veracidade das taxas, ou
justiça da. sua divisão entre, os diversos Ioeatários de um mesmo prédio,
ou sôbre a veracidade das despesas
efetuadas, poderá solicitar a vereücação pelo ConE?
§ 19 J CODEP 1.1.1 tímará o locador
a prestar declarações e comprovar as
parcelas cobradas do inquilino.
~ 29 Verificada
a inexatidão do
lançamentos, o locador será processado na forma da Lei.
§ 39 As despesas que não tiverem
ligação direta com os serviçosprestados aos moradores. do prédio, não
são cobráveis dos inquilinos..
Art. 69 Excluem-se do presente
tabelamento:
a)
as habitações de alto luxo'
b) as residências em chácaras e
sítios da zona urbana e suburbana;

c) as mansões:

as residências de. área superior
a 120 metros quadrados localizadas em
avenidas à beiramar e beneficiadas
com serviços de pavimentação, abastecimento. d'água e saneamento, bem
como as que, com a mesma metragem,
d)

estejam situadas em praias de veraneio e estâncias hidromíneraía.
Parágrafo único. Considera-se habitação de alto luxo o imóvel
cujo metro quadrado de construção
seja de custo atual superior ao preço
médio vigorante no comércio ímobíliárIo.
Art. 79 Os síndicos de condomínio
e os porteiros de edtrtcíos deverão
notificar as autoridades policiais
sôbre a existência de apartamentos
vagos por mais de 30 dias, logo que
Se esgotar êsse prezo.
Art. 81;' O candidato à ioceção de
habitação vaga há. mads de 30 atas,
deverá indicá-la à autoridade potíciat
que registrará a denúncia, fornecendo
protocolo ao interessado, o que.! servirá para comprova,' a prioridade na
to-ação, havendo mais de um interessado na mesma nabítação, em
igualdade' de condições.
Art. 9Ç1 Recebida a denúncia, a
autoridade policial" dentro do prazo
da Lei, intimará o proprietário ou
seu representante, para prestar declarações.
Art , 10. Configurando-se a situação prevista no art.. 99, VI, da Lei
nc 1.521, de 26-12-1951, o proprietário
será processado na. forma da Lei.
.àrb. 11. O síndico do edifício
providenciará. para que na entrada
do mesmo, seja afixada relação dos
apartamentos vagos, com a data da
desocupação, preço do aluguel, endereço do proprietário ou de seu representante e índíeação da pessoa e do
local onde se encontra a respectiva
chave a fim de facilitar a visita dós
pretendentes Iocatóríos ,
§ 19 Vago o imóvel, para definição
de responsabilidade, o síndico do
edificio comunicará, por escrito, ao
CODEP, no prazo de 48 horas, a
recusa do proprietário ou de seu
representante, em fornecer as íntormações para afieI observância dêste
artigo.
S 29 As casas residenciais desocupadas estendem-se o que preceittl,a êste artigo, ficando sob a direta
responsabilidade do proprietário o
inteiro cumprimento das disposições
nêle contídae ,
Art. 12. Po.ra os efeitos da letra q,
do art. 1Q; do Decreto .nc 53.70-2, de
14-3-64, somente será considerado o
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mobiliário completo de tôdas as dependências do imóvel.
Art. 13. A aiegaçâo do proprietário de que o imóvel se encontra à
venda, não obstará a aplicação da Lei
penal, que obriga a alugá-lo, quando
desocupado por mais de 30 dias,
havendo pretendente à locação.
Parágrafo uníco. Findo aquele
prazo. €L autoridade policial considerará a alegação de estar o imóvel
à venda como recusa ao cumprimento
do disposto nesta regulamentação",
Art. 14. A solução dos casos não
previstos na presente regulamentação
será da alçada do Ministro da Justiça.
e Negócios Interiores.
Abe"lardo Jurema
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Lei ne 3.780, de 12 de julho de 1960,
decreta:
Art. 19 Fica retificado, tendo em
vista o disposto no art. 59 do Decreto
51. 466, de 16 de maio de 1962. na forma dos anexos, o enquadramento
aprovado pela Portaria nc 395, .de 4
de junho de 1962. do .Ministério da
Viação e OJ)J:as públicas. dos cargos
e funções da Estrada de Ferro Santa
oe.tar.na, de .acôrdc com o disposto
nos Decretos ns 48.-921, de 8 de setembro de 1960. 52.144, de 20 de junho
de 1963' e 52,.265. de 16 de julho de
1963, bem como a relação nominal dos
respectivos ocupantes.
Art. 2'? O. órgão de. pessoal competente apostüará Os títulos dos servidores 'abrangidos por êste decreto
ou expedirá aos que não os possuí;

rem.

DECRETO N9 ,53.846 MARÇO DE 1964

DE

25

DE

Torna sem efeito o Decr.eto n lJ 53. 7M
de 16 --de março de 1964.

o Presidente da República usando
da atrábuiç.io que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituíçào, rçsolve tornar sem efeito o Decrete nv
53.704 de 16 de maa'ço de 1964.
Brasília, em 25 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da ReM

pública.

.roxo

GOUv\RT

Ney

Galvão

'DEDRlETIOiS NS. 53.847 A 53.869

Ainda não

foram

publicados no

Diário Oficial.

(") DECRETO

NQ
•• MARÇO

'58.870 DE 1964

DE

30

,DE

Retijica a Portaria n 9 395, de' 4 de
junho de 1962, do Mintsténo da Viação e Obras públicas. que aprovou
o 'enquadra-mento aettmuoo dos ccrgase junções da Estrada de Ferro
Santa: Catarina e dá outras prcnn-

âénciae,

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o M"tigo 87. Item 1, da constrer ção Fe-

deral, e tendo em vista o disposto na

Art.-3'? As vantagens financeiras
decorrentes do enquadramento ora
aprovado vigoram a partir de 19 de
julho de 1960, salvo as decorrentes da
aplicação do art. 19 do Decreto &1.466.
de 16 ~e maio de 1962, que vigorarão
a partdr da data da vigência dêste
decreto.

Art. _49 As despesas tom a execução
dêste decreto continuarão a ser aten-

didos pelas dotações orçamen tártas
próprias, na conformidade do art. 79
da Lei nv 3.700, de 1960.
Art. 59 Os valores dos níveis de
vencimentos e respectivas referências
constantes dOIS anexos a que se refere
o art. 1.9 dêste decreto sâo o." prev.stos no Anexo III _ Tabelas de Retribuição da Lei nv ,3.780, de 12 de
julho de 19W, até 30 de novembro de
1960, reajustados a partir de tv de
dezembro de 1960, de acôrdo com a
Lei no 3.826. de 23 de novembro de
1960. art. 19; a partir de 19 de abril
de 1962. na forma da Lei nv 4.059 de
1.1 de junho -de. 1962. art . 42; e a par.;
tu de 19 de junho de 1963. na forma
do art. 70 da Lei n« 4.242. de 17 de
julho de 1963.
Art. 69 âste decreto entrará em vigor na data de sua nubucaçâo, revo.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 de março de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re.
pública.
JOÃo GOULART
Expedito Machado

(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O. (Suplemento) de 1 de abril de 1964.
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DECRETO N° 53.871 -

DE

30

DE

MARÇO DE 1964

Declara de ínterésee social, pora fins
de desapropriação a área de terras
"Engenho Serra" sitas no Municl>
pio de vitória de santo Antão, gs~
tailo de Pernambuco e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87 inciso I da Constituição, e rios
têrmos da Lei 4.132, de 1Q de setembro de 1962, combinada com o Decreto-lei nc 3.365, de 21 de junho de
1941, com as alterações introduzidas
pele. Lei n 9 2.786, de 21 de maio de
1956,

Considerando que dezenas de famílias camponesas há muito instaladas na área de terras do "Engenho
Serra", na zona rural do Município
de Vitória de santo Antão, Estado de
Pernambuco, em razão de Mandado
Judicial provido, já foram expulsas
das áreas que ocupavam ou estão na
iminência de o serem;
Considerando que essas famílias, do
amanho da terra que ocupam. vêm
tirando o necessário à própria subsistência, concorrendo ainda para abastecer o mercado consumidor;
Considerando que o seu desalojámente em massa vem criando sério
problema social e humano, visto que
não há como alojá-íos. prover-lhes a
subsistência. e mesmo conseguir-Ines
ocupação útil;
Considerando que a área de terras
do .citado Engenho não vem recebendo a exploração adequada e que, por
conseqüência, não vem tendo o ~o
na conformidade da função social
prevista na Constituição;
Considerando que a expulsão consumada ou em vias de ser concretizada, poderá acarretar grave perturbação da paz e da ordem;
Considerando que ao Poder Público
incumbe assegurar e manter a paz
e ordem sociais. promover a repartição justa da riqueza e proporcionar
condições para o fiel cumprimento
dos preceitos oonstttuciônais;
Ccnsíderamdo, . finalmente, as disposições da Lei Delegada nv 11, de 11
de outubro de 1982, decreta:
Art. 19 São declaradas de Interêsse
social, para fins de desapropriação,
com tôdas as suas eventuais acessões

e benfeitorias, as terras do "Engenho
Serra" situado no Município de Vitória de Santo Antão, que são individuadas e caracterizadas no artigo 29
do presente Decreto.
Art. 2°. As terras de que trata o
artigo anterior, assim se individuam,
caracterizam, se delimitam e oonfron;
tam: 2 (duas) partes adqutrídas ao
Dr. José Rufino Bezerra Cavalcanti,
em 14 de fevereiro de 1893 pelo preço de Rs 12.347$539, 1 (uma) havida
por herança do Major José Ruflno
Bezerra Oàvalcantí, no valor de ....
Rs. 7.558$722: 1 (uma), parte havida
por herança de Maria .ranuâríe de
Barros Lima, no valor de
.
Rs. 4.79,9$817 e 1 (urna) parte adjudicada no invente o de Maria .raeiué.,
ria de Barros Lima, no valor de ....
Rs. 971$726 e que, por pas-tilha no
inventário de Manoel de Barros Bezerra Cavalcanti, foram adjudicadas
à viúva e herdeiros nas seguintes proporções: 1 (uma) parte à viúva Josefa Lins Bezerra Cavalcanti, no vak d-e o-s 5-3.13-6,20; (l (urna) parte
cada wn dos herdeiros: Constantino
Lins Bezerra Cavalcanti, .averarõo
Lins Bezerra Oavalcantd, Edgard Lins
Bezerra Cavalcanti, Alarico Lins Bezerra Cavalcanti e Hermengarda Dantas Lima, no valor primitivo de ....
Cr$ 5.870,45 cada, corno consta do Livro 3-B, fls. 127, sob o no 811, aos
30 de agôsto de 1939 no' Registro de
Imóveis da Comarca de Vitória de
Santo 'Antão: confrontando-se ao
Norte com a propriedade " Bragança" e parte do "Engenho Cacimbas"
ao Sul com os E.l1genhOS"Oiterão" e
"campo Alegre", a Leste com o "Engenho Redemunho" e parte do Engenho "Oiterão" e a Oeste com a
propriedade Ana Vaz;
Art. 39 A declaração de ínterêsse
social ora decretada tem por fim, na
conformidade dos incisos I e II do
artigo' 2 9 , combinados com o artigo
49 da Lei nc 4.132, de 10 de setembro .de 1982, a desapropriação das
áreas descritas no artigo .anteríor e,
por v:ia desta, fixar os camponeses
que nelas se Instalaram, dando-lhes
aproveitamento adequado e os íncorporendo à economia local;
Art. 4° Face a possibilidade iminente de grave conflito entre posseiros e proprietários e .seus 'prepostos,
é declarada de urgência a desapro-priação das áreas de terra do "Engenho Serre,", ficando a Superintendência de Política Agrária - SUPRA

ATOS DO PoDER ExECUTIVO

- autorizada a promover a sua efetdvação.
Art. 5~ Revogadas . as disposições
em contrário, o presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 30 de março de 1964;
143 Q da Independência e 7'6') da República.

JOÃo GoULART

Oswa.,zdo Lima Filho
DECRETO N9 53.872 MARÇO

DE

DE 30 LE

196.Q

O Presidente da República usando
da atríhuíçãc que lhe confere .o artigo
87, item I, da Constdtuíçâo, decreta:
Art. 19 Ficam criados no Quadro
do Instituto de Previdência e Assis
têncía dos servidores do Estado
(LPASE) - Admínistraçâr, Central e
órgãos Locais ....;... Parte Permanente,
as seguintes funções gratificadas, oargo isolado de provimento efetivo e demais cargos necessários ao funclona-,
menta da Subagêncía do Instituto na
cidade de Paranaguá. Estado do Paraná:
Funções gratificadas

Agente _ 3-F.

9 - Encarregado de Turma (Administrativa, Contabilidade, Seguro SQcíal, Seguros Ramo- Vida, Seguros Ra.,
mos-Gerais, Aplãcaçâo de Capital,
Administrativa de Assistência e Serviço Médico Local) - 17-F.
Cargo isol_ado .de provimento «tenro
1 - 'I'esoureíro-Auxilíar - 2lJ. Cate
goria.
Demais cargos

1lJ. Seção do Orçamento
2 Técnico de Contabilidade
13-A.
6 - Oficial de Seguros - 12-A.

3 -

12-A.

3 1 -

2-

2 ~ Serviçal -

5-A.

Médico - 17-A.
Odontôlogo - 17 A.

Auxiliar de Enfermagem -

8-A

3lJ. seção do orçamento

1 -

Fiscal Administrativo de Obras

ll-A.
2 - Vigia -

7.

Art. 29 ~ste Decreto entrará em VIgor na data de sua publicação, revo,
gadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 30 de março de 1964; 14311
da Independência e 76º da Repúblíca ,
Amaury Silva

DECRETO Nº 53.873 - DE 30 lJE
MARÇO DE 1964
Altera o Quadro do Instituto de PTevidência e Assistência dos SeT"IJid.'J
res do Estado (lPASE) e dá Outras
providências.

O Presidente da República usando
da atrlbuíçâo que lhe contere o artigo
87, item I, da Constituição decreta:
Art. 19 Ficam criados, no Quadro
do Instituto de Previdência e .àssístên,
cia dos servidores do Estado (IPASE)
_ Administração Central e órgãos
Locais - Parte Permanente as' seguintes funções gratificadfl.S,-~rgo
isolado de provimento efetivo e demads cargos necessários ao funcionamente da Subagêncía do Institut-o na
cidade de Londrina, Estado do Paraná:
Funções gratificadas

1 - Agente - 3 F.
9 - Encarregado de Tunna (Administrativa, Contabílídade, seguro Social, Seguros Ramo Vida Seguros Ramos' Gerais Aplicação de Capital, Adminístrativa de Assistência e Serviço
Médico Local) - 17-F.
Cargo isolado de provimento eletivo

1 _
geria.

'I'esoureirc-Auxíhar

2l!- Cate-

Demais cargos

Oficial de Admínistração

10_ Escriturá.rio - 8-A.
10 - Escrevente Datilógrafo

Seção do Orçamento

JoÁQ GoULART

Altera o Quadro do Instituto de Previdência e Assistência dos servidores do Estado (lPASE) e dá outrás
providências.

1 -

2~

389

1'" Seção eLo Orçamento

"s ,

2 _
13 A.
6 -

Técnico de Contabillddag
Of~ciail

de Seguros -

12-A.

3
12-A.

lO _

io 2
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Oficial de

Administração

Escriturário - 8 A.
zscrevente-rsaüôg-arc Serviçal- -

7.

5~A.

21i- Seção do Orçamento
3 - Médico - 17 A.
1 - Odontólogo - 17-A.
2 _ Auxiliar de Enfermag-em - ,a-A
3~ Seção do Orçamento
1 _ Fiscal Administrativo de Obras

-

11 A.
2-Vigia-7.

Art. 29 1tste Decreto entrará em vi·gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de março de 1964; 1439.
da, Independência e 769 da Bepúblíca..

ceberão, exclusivamente, por sessão a
que comparecerem. ate o máximo de
oito por mês, a gratificação de presença correspondente a l/lO (um décimo) do valor mensal da referência
base do nível 15.
Parágrafo único. Além da grar.ificação de oresença, referida neste 3.1'ttgo, fica fixada a gratáftcacáo de representação. correspoi.dente ao valor
mensal do símbolo "3-C" ao Presidente da C T .O.S.
Art. 29 nste decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 30 -de março de 19M;
143\1 da Independência
769 da República.
JOÃo

GOULART

Amaury Silva

JOÃo GOULAR'l'

Amaury Silva

DEORETO N°· 53.875 -

DE

31

·DE

MARÇO DE 1964

DEORETO N9 53.874

DE

30

DE

MARÇO DE 1964

Altera a redação do artigo 99 e parágrafo único do Decreto número
51.011, de 24 de julho de 1961.

o Presidente da República. usando.
da atdbuíçào que lhe confere o artigo
87•. item I, da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o artigo
32 da Lei nc 4.~4~~ de 17 de Julho de
1963, decreta:
Art. 19.
O artigo 99 e seu parágrafo único do Decreto nc 51.011,'
de 24 de julho de 19'61, passam 3, ter
a seguinte redação:
Art. 99. OS membros da Comissão
Técnica de Orientação Sindical per-

Dispõe sóôre feriado bancário.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o item
19. do art. 87 da Constituição. decreta:
Art. 1°. são declarados feriados
bancár-ios os dias 19, 2 e 3 de abril
do corrente ano.
Art. 2°. àste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de março de 1964; 143'"
da Independência c ve« da República.
JOÃo GOULART

NeJJ Galvão

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarão:
11 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante.
ríores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas no trimestre.
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.

--------- ..-_----.----...._....
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DlECRETOS DO CONSELHO DE MINISTROS

DECRETO N.Q 1.217 JUNHO DE 1962

DE

22

DE

Concede à sociedade Beímonie Nave~
çaçõo Limitada autorização para
continuar. a funcionar como em/préea de navegação de cabotagem.

O presidente do Conselho de Ministros, .usàndo da at.r.buíçãc que lhe
confere o art. 13, item UI, do Ato
Adicional à Constatuíção Federal. e
nos térmcs do cecretc-jeí n. Q 2.784
de 20 de novembro de 1940, decreta:

Artigo único. E' concedida à eccíedade Belmonte Navegação L'mítada
com sede na cidade do Rio de JaneirO,Estado da Guanabara, autorizada
a funcionar pelos Decretos nvs.
11.053, de
24.816, de
de 23 de
de, 25 de

8 de dezembro de 1942;
13 de abril de 1948; 42.492.
outubro de 1957. e 48.885.
agôsto de 1960 autorização

para c-ontinuar a funcionar como
emprêsa de navegação de cabotagem,
com as alterações contratuais apresentadas que compreendem entrada
e saída de sócios cotistas, bem corno
redução do capital social de
.
Crê 2.300.000,00. (dois m.Ihôes e trezentos mil cruzeiros). para
.
Cr$' 2.2üO.OOO,OO (dois milhões 'e duzentos mil cruzeiros), dividido em
220 (duzentas e vinte) cotas, do valor unitário de Cr$ 10.000,00 (dez mü
cruzeírcsj , dístríbuídas entre 2 (dois)
cotistas, cidadãos brasileiros
natos,
consoante instrumento particular de
alteração contratual, firmado a 27 de
novembro de 1961, obrigando-se e
mesma sociedade a cumprir integral-

mente as leis e regulamentos em vigcr, ou que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autcnaaçâo.
Brasilia, 22 le junho de 1962; 141.0
da Independência e 74.':' da República.
TANCREDO NEVES

Ulisses Guimarães

DECRETO N9 1. 619 -

DE
NOVEMBRO DE 1962

2:;'

DE

Autoriza o cid·adâo brasileiro nómauo
Cruz Frtmcnini fT, pesquisar dumumte no Município de Díamuititíma;
Estado de Minas Gerais.
C Presidente do conselho de Ministros, usando da - atribuíçâc. que lhe
confere o art 19 do Ato Adicional à
Constituição e nos têrmcs do Decretolei nv 1.985, de 29 de janeiro de .1940
t Códígu de Minas", decreta:
Art . Lv Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rômulo Cruz Franchtnt ·1
pesquisar diamante em terrenos de
propriedade de Irmãos Duarte S A.
Têxtil e COmercial no lugar denominado Brumadínho, Distrito de G1Wl~
da, Município de Diamantina, sEtado de Minas Gerais, numa é.rea de
trezentos e setenta e oito hectares e
três ares (378,03 ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértice na confluência do córrego de
Guinda com o rio das Pedras de .Sopa
e os lados a partir dêsse- veruce, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: três mil cento e noventa metros (3.190m), quarenta e três ,graus
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sudoeste (439 SW); quatrocenoo:'5 e
noventa e dois metros (492mJ. emquenta e um graus noroeste (51 v
NW); mil oitcoentosve trinta e dOIS
metros (1.832m), sete graus nordeste
(79 NE); mil cento e vinte metros ...
(1.120m), cinqüenta e seis graus nordeste (569 NE)'; mil e cem meu-os
(1.100). setenta e um graus

trinta

0

minutos nordeste (71Q 30' N'E): oitocentos metros (8(lOm). vinte e seis
graus sudeste (26Q SE).

Parágrafo

úníeo. A

execução

da

presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 30.::l30, de 19

d~

de-

zembro de 1951, uma vez t".e verifique
a existência na jazida' come associado de qualquer das substâncias <l que
se refere o art. 29 do citado Regulao-ente ou de outras substânc'as discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas .
Art, 29 O títUlo da. autortzaçâo de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a, taxa ..rês mil
setecentos e noventa cruzeiros (C.r$
3,79J,OO} e será válido pelo prazo de
dois (2) anos a contar

da

data da

transcrição no livro próprio d1 Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 35' Revogam-se as dispostçôes
em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1962;
da Independência e 749 daRe-

141~

pública.
HERMES LIMA

Celso Gabriel de Rezenàe Passos

DECiRETO N9 1.8'05 - DE 4
DEZEMBRO DE 1962

DE

Autoriza. o cidadilobrasileiro setmetião Raimundo de Almeida a pesquisar _feldspato, caaüim: e mica na
Municímode Juiz de Fora Estaao
de Minas Gerais.
>

dade no lugar denominado Fazenda
da Casa Branca, Distrito de Ibit.iguaía, Município de Juiz, de Fora, Estado de Minas Gerais, numa área de
vinte e três 'hectares, sessenta. -e sete
ares e setenta e cinco centíares ..
(23,6775 ha) , delimitada por retângulo que tem um vértice a cento e
noventa e três metros e cinqüenta.
centímetros (193,SOm), no rumo magnético de quarenta. e oito graus sudeste (48 Q SE). da confluência do Iacrimal da sede Com o córrego da Casa
Branca e os lados divergentes dêsse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: cento e sessenta e
cinco metros 0'8Sm) , trinta e sete
graus trJnta minutos sudeste ....
(37 Q30' SE); mil quatrocentos e cinqüenta e cinco metros (1.45Sm), cdnqüenta e dois graus trinta minutos
sudoeste (S2º3'()' ,f5W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorazaçâc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como' associado de qualquer das substâncias
a que se refere o a-rt. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias díscrímtnadas pelo 'Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2 Q O título da: autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros rcrs. 300,00) e será
tramscrrto no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas,
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrõção.
Ar:t. 39 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Brasília, 4 de dezembro de 1962,
14!lQ da Independência e 74l? da Reo

',0

pública.
HERMEs

LIMA.

Celso Gabriel de Reeenâe passos.

O Presidente do Conselho de Mi-

nistros, usando da atribuição que lhe

confere o art. 1Q do Ato Adícíonal à
Constituição Federal, e tendo em
v:ista o que dispõe o Decreto-Lei número 1985, de 29 de janeiro de 194-0
(Código de Mi:qas), decreta:
Art. 1º Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Raimundo de AImeída t3,; pesqudsar feldspato, cauüm
e mica em terrenos de sua proprfe-

DECRETO NQ 1.932 - DE 20
DEZEMBRO DE 1962

DE

Concede it Companhia Adríâtica àe
Seguros, autorização para
seu capital, no pais.

'~U1Ue1"/.tar

O presidente do Conselho de Ministros, usando da atribuição que lhe
confere o art , 18, inciso IIl, do Ato

ATOS

DO PODER ExECUTJ:'JO

Adicional à Constituição Federa! e

nos têrmos do Decreto-lei n9 2 ;,063,

de 7 de março de 1940, decreta:
Art., 19 E' concedida à Companhia
Adriátíca de Seguros, com sede 'em

Milão, Itália, .autorízada a funcionar,
na República, pelo Decreto no 18.1369,
de 27 de março de 1929, autorização
para aumentar o capital destinado às
suas operações- de seguros', no Brasil,
de Crâ 10.000.000,00 (dez milhões de
cruzeiros) para crs 43.000.000,00
(quarenta-milhões de cruzeiros), consoante resolução de seu Conselho Ad-

39'5

ministrativo, em reunião realizada
em 26 de maio de 1962.
Art. 29 A SOciedade continuará Integralmente, sujeita às leis e regulamentos VIgentes, ou que venham a
vigorar, sôbre o objeto da autorização
a que ajude aquêle decreto,
Brasilia, 20 de dezembro de 19'62;
1419 da Independência ,e 749 da Repúblioo
HERMES LIMA

octavio Augusto Dias Carneiro
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(") DECRETO NQ 51.907 -

DE

9

DE

tendo em vista o disposto no artigo
2ü5 do Decreto-lei n'' 9.760, de 5 de

ABRIL DE 1963

Aprova o enquaâramettto dos 'Ca:rg08
e junções do Quadro do Pessoal do

Departamento dos Correios e Te·
teçratos,
7?,et'l,jicação

Na 1~ página, no fecho, onde se lê:
Brasília, em 19 de abril de 1963;
129 da, 'Independência e

Leia-se:
Brasília, em 19 de abril de 1963;
N.~ da Independência e '"
Na página 38, onde se lê:

setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Joào Lemos Vaqueiro, de nacionalidade espanhola,
autorizado a adquirir, em transferência de aforamento, o domínio útil
do terreno de acrescido de marinha,
lote no 3.481, situado na Rua São
Lourenço no 19, em Niterói, Estado
do Rio de Janeiro, conforme processo
protocolado na Ministério da .saeenda sob o no 157.279, de 1960.
Brasília, em 26 de abril de 1963,
1429 da Independência e 759 da República.
RANIERI MAZZILLI

San

rtaoo Dantas

Relação Nominal a que se retere o
artigo do Decreto nv 51.907, de 19 de
l.'bl'liI de 1963.

Leia-se:
'Relação nominal a que 'Se refere o
artigo JQ do Decreto no 5-L907, de 19
de abril de 1963.

(") Retificados os anexos no D. o.
de 14-2-1964.
DEORETO N° 51.921 ABRIL DE 1963

DE

26 DE

Autoriza, estramçetro a adquirir, em

DECRETO N9 52.147 JUNHO DE 1963.

DE

25

DE

Aprova as Normas do Projeto e Métodos de Bxecuçtio de. Serviço, a
Discriminação Orçamentária para
obms de edi jícios públicos e dá outras providências.

Na págána 6.801, 11). coluna, no fecha, onde se lê: Brasília, 25 de junho
de 1962, 1429 da ...

Leia-se:

de marinha que. menciona, em Ni-

Braslía., 25 de
junho de 1963
142?da...
Na 21). coluna, onde se lê:
00.2 .Qil ~ exploração do subsoro,

terói, Estada do Rio de

para, "

transferência de aforamento, o aomtnio útil do terreno ·de acrescido
Janeiro.

O Presidente da Câmara dos Depu;
tadcs no exercício do Cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 87, nú
mero 1, da Constrtuíçâc Federal, e

Leia-se:

00.2.01. Na exploração do subsolo,
'Para•..

N'a 31). coluna, onde se lê:.
00.2.03... dado pelo roduto
menor .,.

da
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Leia-se:
· .. dado pelo produto da menor ..•
Na página 6.802, 1"" coluna, onde
se lê:

Plantas dos pavimentos:
Escala 1 :50 ou 1:200.

Leia-se:

Plantas dos pavimentos
Escala 1:50, 1:1()0 ou 1:200;

Na

3~

coluna, onde se lê':

01. 51. 02. .. Normas Brasileiras da
bENTo

Leia-se:
· .. Normas. Brasileiras da ABNT:
Na 3i:t coíur.j, item 01.52.01, onde
se lê:

... 'concreto A compressão, onn- ..
Leia-se:
· " concreto à compressão, ob'l- ...
Na 41). coluna. onde Se lê:
01.52.02 ... sensato para 3()m3 ce
concreto ',"
Lera-se:
· .. ensaio para cada 30m3 de -conereto ...
Na página 6.803,

1~

coluna, onüe

se lê:

02,2.02 J processo de íocaçãc

Leia-se:
02.2.02 - Processos de locação
Onde se lê:
02.31.()1 ... ser adota na escava.
çào ...

Leia-se:
.. : ser adotada na escavaçào.,.
Onde se lê:
2 - descampressâo do terreno ãa
fundação:
2 - descompressão do terreno da
terreno pela água.
Leia-se'
2 - descompressão do terreno da
fundação;
3 - carreamento de material ue
terreno pela água.
Na 3? coluna, onde se lê:
32.22 - Mecânico
Leia-se:
03.22 - Mecânico
Na 3? coluna, onde se lê:
03.4.01 ... a-dmissível para o mesill.Q ...

Leia-se:
· '. admissivel fixada para 'o meamo ...
Na página 6.8'04, I? colur:\.a, onde
se' lê:
02.52. De concreto' simples
Leia-se:
03.52. De concreto simples

Na
, 4iJo coluna onde se lê:
04.34.0.2. Só serão admissível Q
funcionamento diretamente '"
Leia-se:
Só será admissivel o puncíonamen;
to diretamente ...
Na mesma coluna, no item ..,....
04.34.03, onde se lê: (puntrocionados
com- diâmetro ...
Leia-se:
(puncíonados com diâmetro ...
Na página 6.805, I? coluna; onde
se lê:
04.38.02
O cacegamêntc,
Leia-se:
04.38.0.2
O carregamento,
Na 2~ coluna. item 04.38.05, onde
s,e lê:
cnatejrc tôda estrutura '"
Leia-se:
canteiro tôda estrutura '"
Onde se lê:
'04.4.03 ... móveis, íncünaçãões de
peças .. '
Leia-se:
· .. móveis, inclinações de peças '"
.
Onde se lê:
04.4.08 ... frezamento e ranhora,
para .. ,
Leia-se:
· .. rrezamento e ranhura, para] ...
Na 4ª' coluna, item 05.11.1.10, onde se lê:
· " pendendo. entretnato, '"
Leia-se:
· .. podendo, entretanto, ".
Na pagina 6.3'Ü6, I? coluna, onde
se lê:
05.11.4.G9 '" com os eequttos previstos .;.
Leia-se:
." com os requisitos previstos
Na 3? coluna, onde se lê:
0.5.\11.6.6 -

Enfiação

Leia-se:
05.11.6 -

Enfiação

Na 4.? coluna, onde se lê:
05.11.9.02 ...
· ~ não te' emendas ou chaves

Leia-se:
4.3 - não ter emendas ou chaves
Onde se lê:
06.11.8.03 ...
... conjuntos
Leia-se:
... conjunto
Onde se lê:
05.11.8.0'2 - O condutor lígedo à ...

ATOS

DO PODEI\; ExECUTIl/O

Leia-se:
05-.11.9.02 - O condutor ligado à ...
Na. pág . 6.807, 1,?- coluna, item
Ú'5.11.10.03, onde se lê:
· .. ízoladores
Leia-se:
isoladores ...
Na 2.(} coluna, onde se lê:
· .. deverá exceder de 25.Chms, medida ."
Leia-se:
· .. deverá exceder de 25 ohms, medida ,'"
Onde se lê:
Qõ.13.02... geral substituída por
Lei.a-se:
· .. geral será substituída por .
Onde se lê:
0&.14.04 ... ou estranhado e isolada ...
Leia-se:
· .. ou estanhado e isolada
Na 3.~ coluna, onde ee lê:
05.15. Relógios Elétricos.
Leia-se
Q5 .16. Relógios Elétricos.
Onde se lê:
05.18.06. As cargos monogásicas
Leia-se:
As cargas - monofásicas
Na 3.~ coluna, onde se lê:
05.18.1. (]6

superior

KVA, ...

a

1.12'5

Leia-se:
· .. superior a 112,5 KVA,
Onde se -lê:
2. . .. drenar ou contar líquido
Leia-se:
2. . .. drenar ou conter o líquido
Onde se lê:
item 05.15,OÕ
... espessura de 3 mm (1/8') igualmente ...
Leia-se:
... espess-ura de 3 mm (1/8") igualmente ...
Onde se lê:
· .. localizados em próprios destinados a ...
Leia-se.
· '. localizadas em próprios destina.
dos a ...
NaA.!). coluna, onde se lê:
· . . com capacidade de íneterrupção ...
Leia-se:
· . . com capacidade de ínterrupcão .,.
ó
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Ainda na 4.~ coluna, no item
05.18.2.01, onde EC lê.:
9'5.18.2.01 . . . . ; Os condutores ...
Leia-se:
05-.18.2.01 ....,... Os condutores ...
Na pág. 6.808, 1,t.t coluna, onde
se lê:
· " de forma a impedir eu fechamenta ...
Leia-se:
· .. de forma a impedir seu fechamento ...
No item 05.18.2.06, onde se lê:
· ..- compatível co ma tensão ...
Leia-se;
.
· .. compatível com a tensão
Onde se lê.
· .. do meio o ter capacidade
Leia-se:
· •. do meio e ter capacidade
Na 2.11- coluna, onde se lê:
4 em abaixo de geratriz ...
Leia-se:
écm abaixo da geratríz .._.
Onde se' ~(~:
· " canalização providas de
Leia-se
· .. canalizações providas de
Onde se lê:
05.21.3.02 ... por colyar ou braçadeíra ...

Leia-se:
· .. por colar ou braçadeira ...
Onde se lê:
05.21.3.07
deverá ser aparêlho ...
Leia-se:
· '. deverá ter aparêlhc ...
Onde se re05.21.4.01 ... gaveta unto ao
Leia-se:
· .. gaveta junto 3.{) •••
Onde se lê:
05.21.0. Dispositivo de limpeza.
Leia-se:
05.21.6. Dispositivo de limpeza.
Na 4.~ coluna, onde se lê:
05.21.84.01 ... 6 horas sendo em
Leia-se:
05.21.84.01 ... 6 horas não sendo
em ...
Na 3.~ coluna, onde se lê:
05.21.8.01
A dimen-íonamento
da ...
Leia-se:
05.21.8.(]1
O dimensionamento
da ...
onde se lê:
· '. xígída condição estan .', 5
Leia-se:
.
· " exigida condição estanque ....

Aros DO IPODER
Na pág. 6.809, 1.:). coluna, onde se
lê:
05.23.2.04 ...
2 - temperatudos do ambiente
Leia-sé:
2. temperaturas do ar ambiente
Na 3.~ coluna, onde se lê:
05.24.25.01 ...

1 - lã de vídc
Leia-se:
1 - lã, de vidro
Ainda na 1~ coluna, onde se lê:
... deverá ser selado com placas
de ...
Leia-se:
... deverá ser isolado com placas
de ...
Onde se lê:
.
4 ~ vaz nomal do bebedouro;
Leia-sé:
4 - vazão normal do bebedouro;
Na 2[\ coluna, onde se lê:
... aquecida processo ereto ...
Leia-se:
'" aquecida por processo direto ...
Onde se lê:
5 - elementos de segurança e de
Leia-se:
5 - elementos de segurança e de
proteção (fusíveis);
Na 3~ coluna, onde se lê:
05.25.1.04
com conexos de
ferro ...
Leia-se:
com conexões de ferro '"
Na 4[\ coluna, onde se lê:
... inferior a 20 mm (3/4),
Leia-se:
.. , inferior a 20 mm (3/4").
Onde se lê:
05.'25.3.04. Qualquer aparelho de ...
Leia-se.
05.25.3.01. Todos os aparelhos
de ...
Na pág . 6.810, P coluna onde se
lê:
05.26.01
Prevenção conatrutral. "
Leia-se:
05.26.01 - 1 - Prevenção construtural , ..

No item 05.26.1.01, onde vse lê:
1 - gragantir o isolamento do ."
Leia-se:
1 - garantir o isolamento do ".
Na 2a coluna, onde se lê:
3 capazes de supririr à demanda .
Leia-se:
3 ."
capazes de suprir à demanda '"

~ECUTIVO

Onde se lê:
40%, até 200 aprinklers;
Leia-se:
40%, até 200 sprínklers:
Onde se lê:
05.2.21. 07
Nos
logradouros
13em ...
Leia-se:
05.26.21.07
Nos
lograduros
sem ...
Na pág . 6.810, 2l). coluna, onde se
lê:
05.26.21.03 .. , e contra íncândío,
será ...
Leia-se:
. " e contra. incêndio, será
onde se lê:
05.26.21. 01. A instalação...
Leia-se:
05.26.2'1.10. A instalação ...
Na, S'' coluna, onde se lê:
05.26.21.11. ..
5 - .ponto para: a mangueira;

Leia-se:
5 - pente para a mangueira;
Onde se lê:
ú5.26.24.0-1 - O sistema de gás.
Leia-se:
O sistema fixo de gás ...
Onde se lê:
05.27.01. ..
3 - número e Iocaliaçãc das ...

Leia-se:
3 - número e Iocalízaçâo das ...
Onde se -Iê:
05.21.1.01. .•

Leia-se:

05.27.1.01. ..

Onde se lê:
05.27.1.02 o,. (Chapas de 4.272
14 ondças, no mínimo) ,...
Leia-se:
. .. {chapas de 4.272 grvmâ - 14
onças. no mínimo), .. ,
Na 4~ coluna, onde se lê.:
05.27.l.\)3 '"
tratados alequadamente contra ...
Leia-se:
tratados adequadamente contra ...
Onde se lê:
05.27.3.04 - ... por melo de coexões adequadas.
Leia-se:
.. por meio de conexões adequadas.
Onde se lê:
05.27.4.04 ." nas areas e os pateos ...
Leia-se:
.. nas áreas e nos pateos ...
onde se lê:
05.27.5.01 , .. de escoamesto entre
1 e 2 myseg .

grjm2 -

-W1
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Leia-se:
de escoamento entre 1 e 2
m/sego
Onde se lê:
05.27.3 - Coidutores
Leia-se:
05.27.3 .:....- Condutores
Onde se lê:
• •• SÓ deverão ser netos em chapas ...
Leia-se:
• .. s6 deverão ser feitos em chapas .•.

Onde se lê:
· .• Iocaliados, de preferência,

Leia-se:
· .. localizados, de preferência. . ..
Na pg . 6.811. H coluna, onde -se .ê:

onde se lê:
sempre que possível, em ...
Leia-se:
... sempre que possível, em ..
Onde se lê:
0618 - jnstalaçôes nos pavimentos ..
Leia-se:
06.18 - Instalações nos pavimentos ...
Na 31.\ coluna, onde. se lê:
05.28.2.01 Nas, instalações e nível.
os confluentes de ...
Leia-se:
Nas instalações de níveL.. os enuentes de ...
Na pág . 6812, 2ª' coluna, onde se lê:

05.28.02 ..
1 ... nas canalizações i:: ':" r l18.S, quer
Os coletores e ...

06.16.01
3. 0% - da carga acidental

3 - .0 assetamento de tubos .
8 - .. dever ser instaladas .
Leia-se:
1 ... ' nas canalizações internas, calxas de inspeção, de gordura e sífonadas, quer nos coletores e ...
3 -. o assentamento de tubos .
8 - deverão ser instaladas .
Na 2Jlo coluna, onde se lê:
05.28.12.02 ... entre aíxas OU entre
Leia-se:
... entre caixas ou entre. ','
Onde se lê:
05.28.13.03
suneríores a lümm
-os segmentos .
Leia-se:
... superiores a J Dmm C,o; segmencos.
Onde se lê:
25.28.15.02 ... A ventilação PU02Ül.
.ser ...
Leia-se:
05.28.15.02
.A ventilação podct
:5er...
Onde se lê:
02.28.15.04 O tubo ventilador ...
Leia-se:
05.28.15.04 O tubo ventilador ...
Onde se lê:
05.28.15;05.5 - Os valores das ..•
Leia-se:
05.28.15.05 _ Os valores das..
No item 05.28.13.01, onde se lê:
-com ps valores mínimo. ; .
Leía-se:
com os valores mínimos ...
Onde se lê:
5.28.15. 03 - A canalização ...
Leia-se:
05.2-8.15.03 - A canalização...

3. 40 % da carga acidental.

á

Leia-se:
onde se lê:

06.17.1.01 ...
2. ". superior a 60/m1n

Leia-se:

2 ... superior a 60m/mln.

Onde se lê:
00.17.41.G1 . . para contar o C~l' ..
culto elétrico:
Lera-se:
... para cortar o circuito elétrico:
Onue ~e Jé
OI" 25 O:

dns degraus e, nas

1'01-

canas
Leia-se:
· '. dos degraus e das roldanas dos
mesmos, no caso de ruptura da corrente.
Ainda na 2Jlo coluna, onde se lê:
. . ou metálica; de correr ou ..•
Leia· se:
· .. ou metálicas, de correr ou ..•
Onde se lê:
.. anrturae. protegidas ..
Leia-se:
· .. aberturas, protegidos..•
Onde S.e, lê.
... indicador do P03iÇáo do carro.
Leia-se:
.. .mdícador da po-sição do carro.
Na 3~ coluna, onde se lê:
3 ----" providos de corrimão que se ..•
Leia-se:
.3 - provídor de co-rímâu, que se .•
Na 4~ coluna, onde se lê:
06.28.1.01 - A vlocxrade medida do
Leia-se:
06.2'8.1.01 - A vetoctdade medida
do ...
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No item 0'7.1.02, onde se lê:

No item06.JB.l.D~. unce se Iê:

... perfeitamente niveladas, e aprõ-

38/m/m

madas

Leia-se:

38 mymtn ,

Onde se lê: 06.27.02.
3· - as chapas patentes deverão

Leia-se:
3 - as chapas pentes deverão ...
onde se lê:
06.28.01 ., ou acouamento diretor
Leia~se:

Leia-se:
... perfeitamente niveladas. e aprumadas
No item 07 32.03, onde Se tê
Para o i-ujustemente ...
Leia-se:
Para o rejuntamento ,.'
No item 08; 11.2.02, onne se lê:
d - 2b
3
Leia-se:
d=2b+3
Na 3.t.t coluna, onde se lê:
GS.11.2.0S ... de ecrdo com as ....
Leia-se:
· .. de acôrdo com as ...
Onde se lê:
08.11.2.06 ... que possam etertorar
'as Iamelas
Leia-se:
· .. qu possam deteriorar as Iamelas
Na 4." coluna. .onue se lê:
08.2.03. Ai, aberturas para p-3.ssagens de chammos cntenae de -áoíos
onduladas a fixação deverá sempre
ser localizadas
eom exatidão e
prevista a proteção ocntra fnfíltraçâo.
Leia- se;
As aberturas para passagem de chaminés, antenas de rádio respíradou'ros e Iucarnas cevc-âc ser .ocat.zadas
com exatídao e orevísta a .;l:"Gteçj,c'
contra a .nrüorsção

+

.ou acoplamento cnreto.

Onde se lê:
p6.28.1.02 ... maior; de 54 38 m/
min.
Leia-se:
. " maior de, 54 m/mírr.
Onde Se lê:

06. Monta cargas.
Leia-se:
06.3 -- ~onta-cargas.
Na pág , 6813, I? coluna. onde se lê:
(6, no máximo por vão)
Leia-se:
.. 6, no; mínimo por vão)
Onde se lê:
07.3. De alvenaria de pedra címento e areia:
. Leia-se:
07 .1. 05 "

07.2. De alvenaria de bloco. de Je-

dra cimento e areia:
Onde se lê:
Ç·7.2.01. As paredes obedecerão às

dimensões e alínhamentca índícacos
no item 07.1 empregando-se "t<)da\r:.<>.,
as seguintes argamassas.
- Traço 1: 8 (címento e saibro);
Leia-se:
07,2.01' As paredes obedecerão às dímensões e alinhamentos indicados nas
plantas.
07.2.02 - Na execução deverão ser
adotadas tôdas as demais prescr.coes
indicadas no ítem 07.1, empregandose, todavia, __ .M seguintes argamassas:
- Traço 1:8 (cimento e eaíbrc);
Onde ..e lê:
07.31.02 .,. de madeira a garantil" .,.
Leia-se:
. " de .naneh-a a garantir
Onde .se lê:
07.32. De pedra argamassa
Leia-se:
De-pedra argamassada
Na 2.~ coduna, onde se lê:
08.1. 02 ... o projeto deverá consi..
dera ...

Leia-se:

. .. o projetístc deverá considerar ..

EXECUTIVO

G

Na pág . fi 814, L'' coluna, onde se
08.23.03

H~:

Leia-se08.23.1.03

..

Na 4.!!- coluna, onde se lê:
09.22.11 ... dô·1.60oiJ kg/m3 e
Leia-se:
... de 1. 600 kgjm2 e ...

Onde se lê:
09.22.12 ... necessidade ae juste de

1.(){l() por metais.
Lele-se:
· .. necessidade de justapor metais
Na pág . 6.816-, l.t.t coluna, onde "e lê:
10.2 - Cimento
Leia-se:

cimentado

Na pág. 6.816, l.~ coluna, onde se lê:
11'.12.03. Só deverão ser assentes
perfeitamente ...
Leia-se:
Só deverão ser assentes peças perfei•
tamente ...

ATOS

Na 4.l). coluna, onde se lê:
14 .is .tJ4
COm ragua, desernpenadeía-a ."
Leia-se:
.. ' com régua, desempenade.ta ...
Na pág , 6.817,2.:). coluna, onde se lê:
14.26.02. O rejíntamento

Leia-se:
rejuntamento .. '
14.27. Camada de lã de vidró
Onde se lê:

O

vegetação,

industriais

vizi-

indústrias

vizi-

nhas, .
Leia-se:
1

vegetação,

nhas

.

Na 3.*!- coluna, onde se lê:
14.4.Q2 ... COm o acresclmento
da ...

Leia-se:
· .. com o acréscimo da ...

Na 4.*!- coluna, onde se lê:
15-.1. ü4 -

O cimento será

Leia-se:

-

O cimento será ...
Ainda na 2.:" coluna, no item 14.31.ül,
onde se lê:
.3 - nível admissivel .. '
Leia-se:

.2 -

nível admissivel ...

lê:.

será construída por

Leía-sa:
· ..será constituída por placas...
Onde se lê:
15.32.01 '" serradas em 1.U11Et •••
com expessura de 2cm.
Leia-se:

· .. serradas e apicoadas em uma ...
COm expessura mínima de âcm.
Onde se lê:
I5.33~02 ... prescrições dos itens
15.31.02 e W . . 15.31.03.
Leia-se:
.' .prescríções dos itens 15.31.02 e
15.31.03.

Onde se lê:
I5,35.ül ... drenado e aplicado
sôbre ...

Leia-se:

Leía-se:

.... ser fortemente anloadas ...

2... mesmo junto a saída.
Na 4:' coíuna onde se lê:
16.101

3. . . fôr excdtada a brocha as
dembos serão..
Leia-se:
3... ror executada a brocha as demãos serão ..
No item Ui.04, onde Se 1~:
... fita celnlose ou ...
Leia-se:
fita celulose 0'-1 .,.
No ítem 16.J.01, onde se lê:
.'.. cdtada a brocha as dembos serão...
Lera-se:
. .. cutada a brocha as demãos serão ...
lê:
14.4.01
com óleo

uma denão de maíaçãc
.

Leia-se:

. .. uma demão
óleo ...
Onde se lê:

de

caiação com

16.7.Q1 ...
3 - em mente;

Leia-se:
3 -- emassamento;

Na zv coluna, onde se lê:
5{l. fiada hroízontal

Leia-se:
5*!- fiada horizontal
Onde se lê:
17 - Sanitários.
Leia-se:
17.1 -

e

· .. drenado e apiloa-ío e sobre ...
Ne. 2ry coluna. onde se lê:
15.36.04 .. _ ser fortemente aplica-

das ..•

Na 3?" coíuna.: onde se lê:
De acrdc com as ...
Leia-se:
De acórdo com as
Onde se lê:
15.61 4,.'1,
2.: mesmo jhrJf·o a safra.

15.51.02 _

Na página 6. 8Hl. P coluna. onde se

Na pág . 6.818, P ccôune, onde se
15;31.01'.
placas ...

Onde se lê:
Mármores
Leia-se:
15.4 ' - Mármores.

14:.4 -

Leia-se:

14.31.01.
1
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Sanítártoa.

Na 3U coluna, onde se lê:

17.16.ü2 ...
3 -

Ilação do esgôto ...

Leia-se:
3 - ligação do esgôtc ...

Na 4~ coluna. onde se lê:
I7 ..~1.03 .. ' separá-los dos cálculos

n!'"

ATOS DO 'PoDER ExECUTIVO

Leia-se':
· .. separá-los dos circuitos de ..•
Na pág . 6.820, la coluna. onde se lê:
18'-01. .. executados rom precisão
Leia-se:
· ~. executados com precisão
Na Tabela L onde se lê:
Cacas de luxo.
Leia-se:
Casas de luxo.
Na 'mesma Tabela, onde se lê:
Hoteis: Per capita 150.
Leia-se:
Hoteis
Hospedes ... per capíta 15(,.
N-a. 2~ coluna, onde se lê:
lf)~11.02 ... potassa ou anido clort-

dríeo .,.

Leia-se:
· .. potassa ou ácido clorídrico
Onde se lê:
19.14.01 ... (exceto rodapos) e
Leia-se:
· .. (exceto rodapés) e ...
Na pg. 6.821. 1lJ. coluna, onde se lê:
00.6 - Coopias dos projetos.
Leia-se:
,
00.6 - Cópias dos projetos.
Onde se lê:
OI. 64 :- Alonixarife.
Leia-se:
01.64 - Almoxarife.
Na pág . 6.821. 2a coluna, onde se
lê:
03.4 -

Fundações direto.
Leia-se:
03.4 - Fundações diretas.
Onde se lê:
12.106 -r- Trilho ... TI
Leia-se:
12.106 - Trilho .v.m
Onde se lê:
03.523 - cortes ... U
03.6 - Tubulações.
Leia-se:

03.523 ...
03.53 - De aço ... kg .
03.6 ...
Na pagina 6.822, 2:j. eoluma, onde
se lê:
07. De outros materiais.

Leia-se:
07.4 •..
Na pág. 6.823. 1~ coluna, onde se

lê:
09.2,2.12 -

Pantográfíoas ....

Leia-se:
09.21.12 ...
Na pág . 6.824. H coluna, onde se

lê:
14.23 ..:.... Cama de concreto

14.25 - Cama de cortiça
15.22 - Placas ...
15.3 - Materiais Iitotdes ,

.

.

Leia-se:

14.23 - Camada de concreto.
14.25 - Camada. de cor-iça.
15.22- Placas ...
15.23 _ Blocos.

Materiais litoides.
coluna. onde se lê:
17.6 - Equipamento para cozínna

15.3, -

Na

2~

... OL

17.7 lia OL.

Equipamento para lavanda-

Leia-se:

17.6 Equipamento para cozinha ... OE
17.7 - Equipamento pare, lavanderia ... ·OE.

(") DECRETO N'? 52.488 SETEMBRO

DE

DE

20

DE

1963

(Publicado no Diário 0jicial de
de outubro de 1963)..
Aprova o sistema de Classificação de
Cargos do TerritÓrio Federal
do
Amapá e dá outras providências.
e) Retificados os anexos no Diá_
1io Oficial de 10 e 14 de janeiro de

19.4.

DECRETO N? 52.503 SETEMBRO DE

DE 27 DE \

1963

Autoriza. Silvio Branàão Borges
comprar .pedras preciosas

o

a

Presidente da República, usando

da atríbuíoâovque lhe confere o artigo 87, número r, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei nv 456.
de 4 de junho de 193'8. decreta:

Artigo único. Fica autorizado o cídedão brasileiro Sílvio Brandão Borges, residente no Rio. de Janeiro. Es-

tado da Guanabara, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decretolei nQ 466. de 4 de junho de 1938, .cons-

ATOS DO PODER Exr::cU'I'l\'O

tdtulndo titulo desta autorização uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, 27 de setembro de 1963;
1429 da Independência e 759 de. República.

JoÃo

GOULART

Carvalho Pinto
DECRETO N9 52.516 -- DE 27 DE
SETEMBRO DE 1963

Autoriza o cidadão brasilei1'o Tertulino Ferreira MQ1'Uns, a c01npral
pedras preciosas.

O Presidente da República, usando

da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, n« I, da Constituição e tendo
em vista o Decreto~lei nv 466, de 4 de
junho de 1938, decreta:
Artigo único. Fica autorizado"
cidadão brasileiro Tertulino Ferreira
Martins, residente no Rio de Janeiro,
Estado da Guanabara, a comprar p~
eiras preciosa; nos têrmos do Decreto,:,lei. n~ 466, de 4 de junho de 1938,
constItumdo título desta autorização
uma vía autêntica do presente decre-
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DECRETO NQ 52.563 -_ DE 30 DE
SETEMBRO DE 1963

Concede autorização para tusicumar
como emorésa de energia Elétrica à
Companhia Fôrça e Luz Santa CtaTa.

Na ementa, onde se lê:
. .. Fôrça e Luz de Santa Clara.
Leia-se:
. .. Fôrça e Luz Santa Clara.
DEOa,ETo N9 52.590 - DE 1
OUTUBRO DE 1963

DE

Outorga à Companhia Paranaense de
Energia Elétrica - COPEL - concessão para distribuir energia elétrica, no município de Santa Isabel
do lvaí, Estado do Paraná.

página 8.556 -2!J. coluna -. No
item IH do Art. 29, onde se lê: ... excetuando-se de acôrdo com ... - Leia ..
se: ... executando-as de acôrdo com ...

to.

Brasília, 27 de setembro de 1963:
142 Q da Independência e 759 da Repú-

blica.

Autoriza a Prefeitura Municip!:'i d~
Lusíãniá a construir uma linhr> de
transmiSsão e rêde te distribuição

JOÃ0 GOULAAT

Oaruc ho Pinto
DECRETO' NQ 52.518

-DE

27

DE

SETEMBRO DE 1963

Autoriza Jesus Leite a compra1'
peârae preciosas

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artIgO 87, número' J, da Constituição, e
tendo em vista o. Decreto-Ieí nv 466,
de 4 de junho de 19"3&, decreta:

Artigo único. Fica autorizado

(J

cí-

dadão brasileiro Jesus Leite, residente
em Araguarí, Estado de Minas Gerais,

a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei no 466, de 4 de tunho de 19;38, constituindo título desta
autorização uma VIa autêntica do lJ:'esente decreto.
Brasília, 27 de setembro de 1963;
142Q da Independência e 7'59 da Repúblíca

JOÃO GOULART

Carvalho Pinto

DEDRETO N 9 52 .591 - DE 1. DE
OUTUBRO DE : 963

.

No preâmbulo. onde se lê- " dà
Cons dtuiçâo e nos têrmcs .. ._ Leiase: .. da Constituição Federal €;c no.'"
têrmos ...
No Art. 19, onde se te: ... como a
êde de distribuição ... _. Leír -se
como a rêde de disn-íbuíçãc
DECRETO NQ .52.597 - DE 1 DE
QUTUERO DE 1963

outorga a Irmãos Açusert e Cia. Ltda.
concessão para o aproveitamento da
energia hidráulica do desnível Salto Rio dos Patos, edistentee no Ria
dos Patos, Município de Pruâetuàpoli$, Estado do Paraná.

P Página - 41). coluna - No item
lII, onde se lê: ... pelo no momento existirem em função excutando-as
de acôrdo ... - Leia-se: .. .pelo Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo...
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DECRETO Nv 52.599 OUTUBRO DE 1963

DE

DO

1

PODER

UE

ExECUTIVO

São José de Rio, Prêto Leia-se:
-- 'I'aquarttínga - Catanduva _
São José do Rio Prêto

oútorga à PASTAMEC S. A. Ituiüs-

iria e Comércio concesstto para o
aproveitamento do âesniuet do no
Chopim.

DECRETO

N9 52.617 DE 7
OUTUBRO DE 1963

DE

Na ementa, onde se lê: ". confere
o -artigc 78, inciso E, '"
'
Leia.;-se:
confere o 'artigo 137,

Aprova o Regimento do coneetno Federal de Educação.

". minuta pelo Miníatérh, das Mi-

Na pág . nQ.8.843, 4~ coluna, na alínea "b" do art. 22, onde se lê: '"
encaminhá-los à Câmaras ,... ; leiase: ... encaminhá-los às Câmaras...
Na mesma .página e COIUlliL, logo
após o art. 24, leia-se: .,. art. 25 ".
Na pág , no 8.844, l~ coluna, logo
após o parágrafo único, do art. 32,
segue-se o art. 33 e 34 que se encon-.
tram na 'segunda coluna.

87, inciso 1,
.
No Art. 39, item n, onde se lê:

nas ...
Leia-se:
minuta pelo Mímst- 0 das Minas
No mesmo art., item rrr. onde se

lê:

... que orrem

:;iX8C0S .••

Leia-se:

. .. que tec-em taxados ...
Na, data, onde se lê:

Retificaçao

Brasília, ,7 -ía outubro de ...

Leia-se:
Brasília, 1 de- outubro de ..
DECRETO N\' '52.600 -

N5' 52.619 ~ DjJ; 7 DE
.oUTUBRO DE 1963

DECRETO

DE

DE

OUTUBtlQ DE 1963

Transfere da Bmprésa Fôrça e Lüz
Canadense S. A., para o A,funicípio
de Candeias a concessão para produzir e distribuir energia eíétricc
em seu território.
Retificação

No art. 1':>, onde se lê:
Emprêsa
Fôrça e Luz Cadeias B. A., .em virtude ... Leia-se: ... Emprêsa Fôrça
e Luz Candeense S. A., em virtude ."
No art. 39 , onde se .Iê ; .. '. . 'COm
aprovação do Ministério das Minas
e Energia. ", Leia-se: ". com aprovação do Ministro das Minas e Energia .. '.

Autoriza a Comissão Betaâual ne
Energia Elétrica. do Estado do flw
Grande do Sul a, amoíiar suas imetalações.
.

Página 8.970 - 4l).- coluna _ No 8Jl'tigo 19, onde se lê: Fico autorizada ...
vw iada um, na localidade de Uruguaianá '" _ Leia-se: Fica autcri.
zad a ... kW cada um, na looalidade de Urugtiaiana ...
No item TI elo art. 29, onde se tê :
. '. executando-se de acôrdo corri x.s
projetos ...
Leia-se: '" executando-as de acôrdo com os projetos ."
No preâmbulo, onde' se lê: .. , incorrido em caducidade o Decreto número 49.069, e 7' de outubro ... Leia-se:, .. íncorrtdo. em caducidade
o Decreto nl? 49.069, . de 7 de outubro ...
C---.

DEORETO N(l
DECRETO NQ 52.610· OUTU~>RO DE ,!963

DE

<)

DE

Autoriza a comaxmtüo: Híâroeletríca.
do Rio parq.o a construir linhas de
tramsmieuic,
Retificação

No Art. 19. alínea b) onde se lê
. . .- 'I'aquaritingg _ Cabduv,) _.-

52.637 DE 8 DÊ
OUTUBRO DE 1963

Aprova o Regime/n.to do Departamento Nacional de Obras Contra as Sêcaso

Na pág . nc 3.631, 3:). coluna, Oapí-.
tulo IH, art. 49, onde se lê: ... Serviço de Relações Públicas (G-SPR)
, .. ; leia-se: ... Serviço de Relações
Públicas (G-SRP)

...

ATOS DO POM:R\EXEGUTPJO

Na pág . nc 8.633, 3f!. coluna, artigo
24, item lI, onde se lê: ... a estas
encaminhado> o ... ; leia-se: ... a
estas encaminhar o ...
Na mesma página, 4~ coluna. art.
29, item IV, onde se lê: '" COm os
possibilidades, ... ; leia-se: ... com
as possibilidades, ...
Na pág . nv 8.63'1 33. coluna. artigo
37, ande se lê:
Planejamento Estudos e Projetos
; leia-se: .:. Planejamento, Pesquisas, E.stl.\dos e Projetos •..
Na pág . 11'? 8.635, P. coluna, Art.
41, onde se lê: ... subordinada à Diretoría ... ; leia-se: ." subordinada
-iiretamente à Diretoria ...
Na pág . nc 8.636, 1:.'- coluna, no artigo 49, item XX, onde se lê: ." projetos de
regionais nas áreas ... ;
leia-se:
projetos de Industrializacão de produtos regionais nas áreas...
No item XXIII, do mesmo artigo.
onde se lê: ... cotas a setem
;
leia-se: ... cotas d'água a serem
.
No item XXIV, no mesmo arbígo,
onde se lê: ... de transformação e...;
leia-se: ... de transformações e
Na mesma página, 2? coluna, antes
de art. 50, onde se lê:
seção VII ...
leia-se: ... Seção III
.
Na "mesma pág . e coluna, aa-tdgc 50, item II, onde se lê:
II ~ Cooperar na elaboração de
Plano Geral de Obras ligadas ao seu
setor de atividades a serem executados sob o regime de cooperação CO'!1
os Estados, Municípios ou outras entédades públicas ou prívadas :
Leia-se:
II ~ Cooperar na elaboração do
Plano Geral de Obras ligadas ao seu
setor de atividades, de caráter plurtonal e de Planos Parciais de estudos,
serviços e obras para cada exercício;
UI - Opinar e colaborar nos ola..
nos regionais ou locais, relacionadc.,
com as .suas atividades, Q. serem executados sob o regime de cooperação
com Es tados. Municípios, ou outras
entidades públicas ou privadas;
Na mesma página, 31). coluna, artego 51, iterr; lU, onde se lê :
UI _ Organizar. a. contabilizaçe.o
industrial ...
Leia-se:
In
Organizar a'30ntabilid'L Ie
industrial ..'.
Na página 8.638, P coluna arti~;.)
65, parágrafo único, item rtt, onde se
lê:
. .. por obras do DNOCS, ...

Leia-se: ... por obras a cargo (,O
riNOCS. ",

Na mesma pégína, 33. coluna, artíitem VI, onde se lê:_
submetidos à aprecraçao. ...
Leia-se:
submetidos a sua apreéiaçâo
NO.. 4\t coluna. no item XIX, onde ~

gc 71,

lê:

de impressor, para
Leia-se:
de impressos, para
No item xxxrÁ, onde se lê:
· " a servidores fora ...
Leia-se: ." a 'servíço fora ...
Na pág-ina 8.640 n coluna, artigo
74. item XXI,' onde se lê:
das' Comissões pelos ...
Leia-se:
das Comissões organizadcs
pelos ...
Na mesma pagina, 3i!- coluna, artigo
79, item XXV, onde se lê:
remetendo-se à P.ldrninistl'~
çâo

•• '

Leia-se:
· .. remetendo-a à Administração
Na página 8.641, 4:.'- coluna. art. 93.
logo após a palavra complementação
exclua-se a frase:
· .. será, no mesmo aplicada, para
• fim especial de conservação, comolementação .,.
Na pág-ina 8.642, 1~ coluna, arti,~"')
~Q.1, onde se lê:
dos artigos 6'6, 67 e 69, ...
Leia-se:
'" dos artigos 66, 67, 68 e 69
C-:') DECRETO N<.> 52.63H
OUTUBRO DE, 1963

DE

A1'rovçl o 4(1wdro do pessoal ào

8

DE

D(~

partamento Nacional de Obras Comtra as sécoe e dá outras -propiâêucias.

Na pág , nc 8.628, 1~ coluna - Denominação, abaixo de - De Planeja..
menta, inclua-se - De Estudos e Projetos.
Na mesma página e coluna ~ Símbolos; onde se lê: ." C-3 ... ; leia,
se: ... 3-C ...
Na pág . no 8.629, te coluna, onde
Chefe da Seção de Transse lê:
portes
9-F ... ; Iela-se: ." ,Chefe da Seção de Transportes ." -8-F...
Na mesma página, 2~ coluna - Denomíuacào, onde se lê: ... Ajudante
do Residente .Distrttal, inclua-se em
número de cargos: 45 ...
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Na mesma página, mesma coluna.
-Denominação. logo após - De Mo-

vimentação e Oontrôle, íncíua-se: De

Manutencào .
(*)

Retdfícados Os anexos no D.O

de 17-2-1964.

ExECUTIVO

DECRETO N'? 5·2.658 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 1963
AutO'J''iaa. Aurelino Teixeira Nunes
a comprar pedras preciosas

o

DECRETO N9 52.648 OUTUBRO DE 1963

DE

10

DE

Declara de utilidade pública a', Irmandade da, santa Casa de Misericórdia de Xavantes, com sede em
Xavantes. Estado de' Sáç Paulo.

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

go 87, item I, da Constrtu'çâo Federal
e atendendo ao que consta do Processo M.J.N.I. 33.212, de 1962, de-

creta:
Artigo. único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91, de 28 de agôsto de 1935.

combinado com o art. 19 do Regulamento a'Pl'ovadope1o Decreto número
50.517. de 2 de maio de 1961, a "Irmandade da Santa Casa de Misericór-

dia de Xavantes" com sede' em Xa-

ventes, Estado de São Paulo.

Brasília, em io de' outubro de 1963;
1429 da Independência e 759 da Repú-

blica .

J oxo

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei nv 466,
de 4 de junho'de 1938, decreta:
Artigo ú:rlico. Fica autorizado o cidadão brasileiro nurcnno -Teíxeira,
Nunes; residente em Araguari, Estado
de' Minas Gerais, a comprar pedras
preciosas nos têrmos do Decreto-lei
nv 466, de 4 .de junho de 1S38, õonstdtuindo ti"'-'') desta autorização uma
via autêntica do presente decreto.
Brasília, em 10 de outubro de 1963;
142l? da Jndependêncía e 75'? da República.
Joâo GOULART
Carvalho Pinto
DEORí.ffiTO N° 52.663 - DE 11 DE
OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regimento do Deportamen-:
to Econômico do Ministério da .Agri-

cultura.

GOULARl'

Abelardo Jurema

DECRETO NQ 52.656 OUl'UBRO

Retificações

DE 10 DE

DE 1963

Autortza a Bmmrésa Mina da
Bôa Vista S. A .• a comprm' peârae .preciosas.

o.

Presidente da República,

usando da atríburçâo que lhe confere o
art. 87, número ,I, da Constituição, e
tendo em vista o Decreto-lei n'? 466
de 4 de junho de 1938, decreta:
'
Artigo único. Fica autorizada a firma Mina da Bôa Vista S. A., estaoelecida em Diamantina, Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Decreto-lei nv
466, de 4 de junho de 1938, constí.,
tuíndo título desta autorização uma
via autentica do presente decreto,
Brasília, em 10 de outubro de 1963;
142'? da Independência e75º da República.

JoÃo

GOULARl'

Carvalho Pinto

Na P página, art. 29 - A - qrgãoa centrais, onde se lê: Secção de
Métodos,
Planejamento e Análises
(ISENeM..) - Leía-se: secção de Métodos, Planejamento e Análises (SA-

N1A'L) •

Capítulo II onde. se. lê: Da divisão.
de levantamento e Análise Econômica
- Leia-se: Da DIVISÃO ·DE LEVANTA!MIEN'I10 E ANALISE ECONôMIOA.

Na página 8.754, 21' coluna, no item
In) do Artigo 13, Onde se lê: de poprtedade, em.. ,
Leia-se: de
propriedades, em ...
No Artigo 18, onde se lê: TIl
respectivos prognóstico: _ Leia-se:
lU ". respectivos' prognósticos;
Na página 8.754, 4ª' coluna, item I
do 'artigo 19, onde-Se lê: ". vsta as
áreas
lieia-se:". vista as
áreas .
No Art. 23, onda se lê: - VI ...
falícitem ... - Leia-se: VI ... facilitem.,.

A..TOS
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Ná página 8. 755, ~ coluna, item
I'I, do art. 26, onde se lê: .. . dados

esetattsücos referentes ... - Leia-se:.
... dados estatísticos referentes ...
Na mesma página, 4~ coluna, logo
após o item II do 'artigo 3'2" leia-se:
item IJ1I.
'Na página 8.7'56, l~ coluna, item
X do art. 32, onde se lê: tornar as
provídêncdas .. ' --'- leia-se: tomar as
providências...
'Na. mesma página, 3'-} coluna, item
XIX do art. 33, onde sé Iê: ... penas
díscíppnares
inclusive a de ... 20
días.. '. - leia-se: '" penas disciplinares inclusive a de suspensão de 20
dIas ...
No item XXV onde se lê: .. ' re~
latórtos dos,.. - leia-se: ." relatórios dos órgãos subordinados.
No item XXVI, onde se lê:
' .a,
fim de .. ' seu, serviços .. , - leia-se:
... a fim de coordenar as atividades
dos seus serviços ...
Na. mesma página e coluna, item
IV art. 34, onde se lê: .,. solicitado,
.. trabalhos " _ - leia-se: '" solicitado, boletins dos trabalhos, ..
Na 4~ coluna, item VH do mesmo
artigo, onde se lê... lhes forem subordia dos : leia-se: .,. lhes forem subordínados:
No item XIII do mesmo artigo e
coluna, onde' se lê: ." ga-atíficadas e
seus substdtutdvos eventuais: leia-se:
gratificadas e seus
.substátutcs
eventuaís ;
Ainda na 41). coluna, onde se lê: Artdeo 35 - ... desempenho das '" ~
leia-se: Artigo 35 - Aos Assessôres
írrcumbe o desempenho das ...
Na página 8.7'57, lI!- coluna, repete-se o artigo 41e seu parágrafo único, por ter saído ilegível,
Art. ,41. O Departamento Econômico poderá, mediante acôrdos, convênios ou ajustes, realizar estudos e
pesquisas em colaboração com outros
órgãos federais, estaduais e mumctpais, e 'com Instituçôes congêneres nacionais e internacionais,
parágrafo único .. Os acôrdos e atos
a que se refere êste artigo serão executados segundo plano de trabalho

elaborado pelo respectivo
DiretorGeral e submetido à Comissão de
Planejamento da Política Aga'Icola .
No art. 42, onde se lê:
promoverá
---:- leia-se:
em ... a especialização
. .. promoverá, em oolaboracâo com o
órgão competente, a especialízação ..
'No art. 44, onde se lê: '" técnica
ou ... - leia-se: ... técnica ou administratíva da Divisão ou dos Ser..
viços sem, prévio consentimento, por
escrito; do Diretor-Geral.
No axt.45, onde se lê: .', através
'da sua." conta to. " - leia-se:
através da sua Divisão ou dos seus
Serviços, manterá contato ...
DEORETO N" 52.699
OUTUBRO DE

DE

18

DE

1963

Concede à G'ompanhia de Seguros
do
Estado de Goiás
-ndorizaeôo
para funciona?' e aprova os seus:
Estatutos.

Página 9.443:
Art, 19. Onde se lê: - '" deverá
ser vaga ... ; leia- se:
deverá
reunir-se a mesma dentro de 6{) (sessenta) dias€iTI que venncou-se a
vaga.
Art. 20. Onde se lê:
dantes ... , leia- se:

..' mau"
manda-

tos ... ;

A.r.t. 42. Onde se lê: - ", sera
levado ao "Fundo de amortizações .. ,
Leia-se: ... será levado ao "Fundo
de ReserVa· Suplementar", destinada
a boníficaçâo aos acionistas, emortlzações ...
DECRETO N° 52 715 OUTUBRO DE 1963

DE

21

DE

AprOva alterações· intTod.uzidas nos Bstxüutoe da .Companhia Internacional

de seçuros,

Página 9.179 - APe. 23: - onde se
lê: ... eleito pera maioria dissidente
... ; leia-se: ." eleito pela minoria
d-issidente ...
Art. 32: item a: - ond-~ se lê: limite de 20%; leia-se: ,.' limite máximo de 20%.
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DECRETO N9 52.726 - DE 22 DE
OUTUBRO DE 1963

DECREIIO N9. 52.763 _ DE 25 DE
OUTUBRO DE 1963

outorga ao Gooérno do Estado do
Pará concessão para distribuir ener
çio. elétrica 'ao Municipío de Santarém, no Estaélo do Pará.

Transfere de Ausrusto. Marfins, para
a Comissão Estadual de Energia
Elétrica do Estado do Rio Grande
elo Sul, concessão paTa distribuir
energia elétrica.

No número do Decreto, onde se lê:
Decreto n 9 52. 726 - outubro de 1963
- .r.eta-se: Decreto nc 5,2.726. de 22
de outubro de 1963.
Após o parágrafo único do- art. 5°,
acrescente-se: Art. 7°, l1:ste Decreto
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em
contrário.
DECRETO NÇI 52.752 - DE 24
OUTUBRO DE 1863

Decuira de utilidade pública a

DE

Co-o

nnsnuuuie

Franciscana da Bahia"
com sede em soroaaor, Bstuuo da
Btüiia,

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, Item I. <ia Constituição Pederal e atendendo ao qUe consta do
Processo M. J. N. 1. no 54.699. de
1962, decreta:
Artigo único. E' declarada de utílfdade púolíca, nos têrmos do art. 1Q
:1J.. Lei nv 91. de. 28 de awôsto de
1935· combinado com o art.. 19 do
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 5{)'.517, de 2 de maio de 1961, a
Comunidade Franciscana da Ballia,
com sede em Salvador. Estado da
Bahia.
Brasília 24 de outubro de 1963;
142° da Independência e 75Qda República.
JoÃo

Pág. nv 67 - P Coluna, na ementa, onde se lê: transfere de Augusto
Martins ". Leia-se: Transfere
de Augusto Martdm.
página 9.483 - P coluna - No artigo 19, onde se lê: ... pelo Decreto
no ,10.386, de 2 de setembro de Augusto Martini - Leia-se: ... pelo Deereto nv '1{)', 38.6, de 2 de .setembro de
19.42, de Augusto Martin1.

GOULART.

DECRETO N° 52. 765

~ DE

25

Dl!~

OUTUBRO DE 19.s::;

Cnctorça à Prefeitura

Municipal de
Saímouriio concessão para tiistrúncír
energia elétrica,
Retificação

Página 9,"!33.- 3~ coluna. No item
IH onde se lê: ... aprovados e as
modífícacões forem autorizadas, Leiase: ... aprovados e as modificações
que forem autorizadas.

('~)

DECRETO N° 52.766 oUTUBRO DE" 1963

DE

2,5 DE

Aprova o Quadrorie Pessoal da Bscola: Técnka do Recife, e dá outras

-prooídênciae,

Abelardo Jurema.

DECRETO N9 52,762 OUTUBRO DE 1963
Aprova

DE

25

alterações, introduzidas

(1.') Rettficados os anexos no Diário Oficicilde lQ-1":1964.

DE

nos

Estatutos da MadepiMo seguradora

S.

A.

.

(") DECRETO NÇI 52.767' OUTUBRO DE

DE

25 DE

1963

Altera: o Decreto n 9 51. 629, de 19 de
dezembro ae 1962 e- dá outras pro-

Retificação
página g. 487, ~ Art. 12, i tem o: Onde se lê: ... alienar bens móveis __
Deia---se... alienar bens móveis e
imóveis ...

nídêncius.

o

(") Retificados os anexos no Diário Oficial de

1O~1-1934"
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DECRETO N? 52,801 - DE 5 os
NOVEMBRO DE 1963

Apl'o'ua alterações int1"Oduçidas nos
Estatutos da Convpanitía de Sequr~s ~e Vida, Previdência do _Sul. ine.uszve aumento do ca1fita! social.

Aprova alterações
introdueiüas 110S
Estatutos da ttaioras Comsnmhia
de Seguros Gerais, inclusine ammente do capital social.

Retz;ftcaçtw

Página 9.524 - Art, 29 - Onde ae
lê: ." comissões reservas à taxa
leia-se: comissões, gastos' gerais, ,i u
1'05 necessários para manterem as referidas reservas à taxa ....
Art. 30, § 29, item I - Onde fe iÍ2
." co mo art. 29; leia-se: ". com o
art. 29.
Art. 30, § 29, item IV - Onde se
lê '" três e meio por cento (3'5~:Í;)
, ' .; leoa se ". três e meio pa-r een-.
to (3,5%) ...
DECRETO N'! 52.780 -

Retiticação
Página 9.668- Art. 69 _ ... cenatituída de
Diretor Pr-esidente, um
Diretor Comercial e um Diretor Administrativo. - Leia-se: ... constát~ida de 'hTI Diretor presidente, um

um

Diretor .Supermtendente, um Diretor
Comercial e um Direto: Adrmn-stra-

trvc.

DECRE'TO N0 52.849 - »a 18
NO'!EM3RO DE 19õ3

DE

Autorizá o cidadão braslleiTo Athos

DE 30 :)E

OUTUBRO DE 1963

Autoriza a Ernprêsa Acuiaca E1VIAC
S.A., estabelecida em Diamantina,
Estado de Minas Gerais, a comprar
peàras preciosas.

O Presidente de República, usando
da atrfbuiçàc que lhe confere o artágo 87, número I, da Constituição e
tendo em vista o Decreto-lei nv 4(-;5,
de 4 de junho de 1938, decreta:
Artigo
único. Fica autorizada a

Fontes Ferreira a lavrar. âoiomita
no mm1.tcípio de lturare. Estado de
São Pmüo.

Retificação

Nas assinaturas, onde se lê:
João Goulert..

Oswaldo Lima Filho
Leia-se:

Emprêsa Acaíaca Ema-c S. A., . este.

JúÃo GOULART

bélecida em Diamantina, Estado de
Minas Gerais, a comprar pedras pre.clcsas nos têrmos do Decreto-Ieí número 46'6, de 4 de junho de 1938,
constátuíndo título desta autorização
uma via autêntica do presente doere-

Antônio de OZi.veú'a Brito

to.

Brasília, em 30 de outubro de 1963;
1429 de Independência e 759 da R~
pública.

DEC~ETO

N° 52.860 _ DE 18
19ú3

DE

NOVEMBRO DE

Declara públicas, de uso comum as
águas de amersos cas-ses dágua:.
Retificação

JOÃ-ü GOULART

Carlos

A~berto

de Carvalho Pinto

No Art. 39, onde se lê: .. ' denominado "Itangussu" ou itin ussu" e.c
tôda., .

(*)

DEORETO N? -5-2.794

DE

31

DE

OUTUBRO DE 1963

Aprova o enquadramento dos cargos,
funções e empregos do Miaustéiío
da Educação e Cultura e dá outras
providências.
Retificação
<~')

Retificados os anexos nos: D, O.

de 7 e 14-2-1964.

Leia-se:
denominado "Itangassu
"Itdngussu", em tôda.

ou

No Art. 59, alínea a), onde se lê:

"Mumbaça", em da sua extensão; ...
Leia-se:
a) "Mumbaça", em tôda sua extensão, .. ,.
a)

ATOS

412

DECRETO N9 52. 866 -

DO PODER ExECUTIVO

DE 19 Dl:

NOVEMBRO DE 1963

Autoriza a Companhia Hutro Bíétrtca
do São Francisco a constituir penhor industrial a favor do Banco
Nacional do Desenvolvimento teo:
nõmico,

to.

Brasília, 20. de novembro de

Na ementa, onde se lê:

Autoria a anhía Hidro Elétrica do
Leia-se:
Autoriza a Oompanrua Hidro E!etríca do ...

»a 20

DECRETO N9 52.874 -

DE

NOVEMBRO DE 1963

Declara de utilidade pública a Socícaoae Civil "Casas de Educação,

da

Guana-

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art

&7, item I, da Constituição Federal e
a tendendo ao que consta ao Processo
M. J. N. L 24.272, de 1963, decreta:

Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art., 19
da Lei n" 91, de 28 de agôeto de 1935,
combinado com o art. 19 10 Regulamento aprovado pelo Decreto núme1'0 5(L517, de 2 de maio de 1961, a
Sociedade Civil "Casas de Bducacão",
com sede no Estado da Guanabara.
Brasília, 20 de novembro de 19$3:
1429 da Independência e 75Q da República.
JoÃó GoutART
Abelardo Jurema

DE

20

DE

GoULART

Carvalho Pinto

DECRETO NQ 52.894 - DE 21
NOVEMBRO DE 1963

DE

Aprova ouerocõee. íntrcãueidae nos:
Estatutos da Intercmerícana Companhia de seguros Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, E;nos têrmos do Deeretc-Iei ns 2.063,
de 7 de marco de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações ínstruzídas nos Estatutos .da
Jnteramerrcana Companhia de Seguros Geraís.. com sede na cidade do
Rio de Janeiro, autorizada a "funcionar pelo Decreto nc 38.642, de 24 de
janeiro de 1956, conforme deliberação de seus acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada.'
em 12 de dezembro de 1962.
Art. 29 A Sociedade continuará, integralmente, sujeita às lei se aos re'"
gulementos vigentes ou que venham
a vigorar, sôbre o oujeto da autorízaçâo a que alude aquêle decrete.
Brasília. 21 de novembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da República.
JoÃO

DECRETO l;r9 52.885 -

~96B;.

14·2(' da Independência e 75'1 da Repú-

blica.
jogo

Icetifícação

com sede no Estado
bara.

Limitada, estabelecida na Capital doEstado de São Paulo, a comprar pedras preciosas nos têrmos do Deoreto-Iei nv 466, de 4 de junho oe 19"~8,
constituindo título desta autortzaóão
uma via. autêntica do presente decre-

GOUI.ART.

Marcial Dias Pequeno.

NOVEMBRO DE 1963

Autoriza a firma Diamantes Industriais -]der Ltâa., a comprar pedras -reoíoeae.

o Presjdente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, e tendo
em vista .0 Decreto-lei n'' 466, de 4 de
junho de 19'48, decreta:
Artigo único. Fica autorizada a
firma Diamantes Industriais Roder

DEORETO N9 52.895 - DE 21
NO~BRO DE 1963.

DE

à sociedade anônima "Elizaaetti Arâen. ('sout1~ América) ine.:

Concede

autorização para continuar a fun-

cionar na República.

à presidente {ta República, usando
da atribuição que lhe confere o aa-t,
87, inciso l. da constituição Federal,

ATOS DO PODER EXECUTIVO
e nos térmcs do Decreto-lei nv 2.627.
de 26 de setembro de 1940, decreta:
Art. único. E' concedida à sociedade anônima
«Elízabeth
Arden
(South América) Inc. ", com sede na
cidade de Ijover, Condado de Kent
Estado de Delaware, Estados Unidos
da América, autorizada a funcionar
na República pelos Decretos números 210, de 26 de junho de 193Q; ..
25.201, de 12 de juêho de 19"48 e ..
37.341. de 17 de maio de 19-55: autorização para contdnuar a funcionar
no país, com o capital destinado às
suas operações industriais no Brasil.
elevado de ors 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros para Cr$
.
30.DOO.OCr{) 00 (trinta milhões de cruzeiros), proveniente da utilização de
lucros em suspenso, acumulados em
exercícios anteriorés consoante resolução aprovada em reunião da Diretoria, realizada à 5 de outubro de
1962, mediante as cláusulas que a êste
acompanham, assinadas pelo Ministro
de Estado da Indústria e do Comércio obrigando-se a mesma sociedade
a cumprir integralmente as 'leis e re..,
gulamentos em vigor, ou que venham
a vigorar, sôbre o objeto da presente
autorização.
Brastãa 21 de novembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da' República.
JOÃo GOULART

Marcial Dias Pequeno

,(':,) DECRETO N 9 5 2 .902

~

DE 21 DE

NOVEMBRO DE 1963

Aprova o sistema de Classificação de
Cargos do Território Federal de Roraima e dá outras providências.
(*)

Retificados os anexos no D. O.

de 6-2-1964.
DECRETO N9 52.906 NOVEMBRO

DE 2:: DE

DE 1963

H3

der al.
atendendo ao qUJ consta do
processo M. N.I. 54419, de 1962, decreta:
n-t' -c único. E' declarado de utilidade pública, nos -ôrmos do artigo 10
da Lei 91, de 2.8 de agôsto de 193'5,
combinado cem o art. 1" do Regulamento apravado pelo Decre~o 50.51"1,
de 2 de maio de 19131, "' Sociedade de
Literatura e Benefícêncía com sede
em Santo Angelo. Estado do Rio
Grande do Sul.
Braslla, 22 de novembro de 1963;
142 9 da rndepan.têao.s, e 759 da República.
JOÃo GOULART

Abelardo Jurema

DECRETO

N9 52.9'0-7 DE 22 DE
NOVEMBRO DE 1963

Declara de utilidade pública o Instituto São Pio X, com sede em Siâerópoíis, Estado de santa Catarina.

o Presidente da Repúbl'ca. usan,
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Federal e atendendo ao que consta do
9.uSD, de 1963
processo M.J.N.!.
decreta:
'
Artigo úmco . E'
declarada de
utilidade pública, nos têrmos do art.
1(> 'da Lei 91. de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 1Q do Regula,
menta aprovado pelo Decreto 5Ú.517,
de 2 de maio de 1961, O Instituto São
Pio X, .som sede em Siderópcl.s, Estado de Santa Catarina.
Brasília, em 22 de novembro de
1963, 1429 da Independência: e 759 da
República.

.rcxc

GOULART

Abelardo Jurema

DEORETO

NQ

5-2.908 - DE 22 'DE
DE 1963.

NOVE1\~BRO

Declara de utüiâo-íe pública a SociedQ.(t{ de Literatura .'".) Beneitcência, cOm sede em Sarda Aiute'o,
ueeoao do Rio Grande do SiIl.

iJecla7'a de utilidade pública a "Liga
das Senhoras Católicas de São Paulo"~ com sede na capital do Estado
de São Paulo.

o Presíden ',e da República.. usando
de atribuição que lhe confere o artiga 87, item I, da Constituição Fe~

o Presidente da: República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, item I, da Constituição Federal e

ATOS no PODER
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atenJendo ao que consta do Processo
M.J.N.I. 18.348, de 1963; decreta:
Art. único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei 91 de 28 de agôsto de 1935,

combina do com o ari.. 19 do Regulamenta aprovado pelo Decreto núme-

1'0 50.517, de 2 de maio de

1961, a

"Liga das senhoras Católicas de São

Paulo", ccn. sede na capital do Es-

tado de São Pa ulo .
Bresilia em 22 de novembro de
190$3, 1429 da Independência e 759 da
República.
JOÃo GOULART

E:s...~CUTnro

Aprova. alteração introduzida nos E:3tatutos da Colonial: Companhia de
Seguros Gerais, relativa ao aumento
do capital social .
Leia-se: Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Colonial, Companhia Nacional de Seguros Gerais
'j'elativa ao aumento do capital so~
cíal ,
Na 2~ linha do Art. 19 do referido Decreto, onde se lê: Estatutos da
Colonial, Companhia. de Seguros Gerais;
Leia-se: Estatutos da Colonial,
Companhia Nacional de Seguros Gerais'.

Abelardo Jurema

DECRETO N9 52 _915 DECRE"TO N° 52.910 -

DE

22

DE

23

DE

NOVEMBRO DE 1963
DE

NOVEl\-IBRO DE 1963

tuto de Formação Domestica e So-

Aprova alteração introdueíâa nas Bstaiutos dá Borborema Companhia
de Segu1'Os Gerais.. relativa ao aumento do capital social.

cial Campineiro, com sede em Campinas. Estado de São Paulo.

Retific(.uJão

Declara de utilidade pública o Insti-

O Presidente da _República usando
da atribuição que lhe confere 'O art..
81, item I, da Constituição Federal e
atendendo ao que consta do Processo
M~ J. N.!. nc 18.948 de 1963, de~
crete.:
Artigo único. E' declarada de utilidade pública, nos têrmoe do art. 19
da Lei nO 91, de 28 de agosto de 193'5,
combinado com o art. 19 00 Regulamentocaprovado pelo Decreto núme1'0 50.517, de 2 de maio de 1961, o
Instituto de Formação Doméstica e
Social Campínetrc. com sede em Campinas, Estado de São Paulo.
Brasília. em 22 de .novembro de
1963; 1420 da Independência e 75<'> da
República.
JOÃo GOULART
Abelardo Jurema

DECRETO No 52 . ~14 NOVEJIIIBRO DE

DE

22· DE

1963

Aprova: alteração ímtroâueiâa: -uos Estatutos da Colontal Companhia d"e
Seguros Gerdis, relativa ao aumentado capital social.
Retificação

Na ementa do Decreto nv 52.914,
publicado à fls. I(}.075, onde 'se lê:

Na 32?- linha da 2~ coluna da relha nv 10.073-; onde. se lê: 28 de
nvembro
leia-se: .28 de novembro
Na 49?:- linh3., da mesma coluna e
rôlha, onde 82 lê: (trinta mil) ações
comuns nominativas
leia-se: 30.000 (trinta mil) ações
comuns nominativas
Na 6'Ü1!- Jínb.a. onde se lê: Antõníc
Sanchez de Larragoeti Júnior
leia-se: Antônio Sanchez de Lerragoítí Júnior
Na. 7fJ. linha da 4:J. coluna da mesma fôlha. onde se lê: A ec.omete Sul
América Terrestres, Marttíma e Acedentes
leia-se: A acionista Sul América
Terrestres, Marftímos e' Acidentes
Na 4tj. linha do Art. 59 dos Estatutos nublícado à fl. 10.071, onde se
lê: ações comuns nominativas.
leia-se: ecôes comuns nominativas
Na l,tj. linh-a do art. 7.9 dos Estatutos
publicado na mesma fôlha. onde se
lê: A Soded1z.ie será adímenistrada
leia-se: A Sociedade será adminísI

trada

Suprimir a 7ª' linha do Art. 15 dos
Estatutos, por não constar no texto
que 'mandamos publícar.
Na 141.\ linha do AQ't. 24 dos Estatutos, onde se lê: sejam acíonlstas
leia-se: sejam acionistas.
C) .Retífícados os anexos no D.O
de 14-1"64.
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DECRETO N9 52.922 - DE 25. DE
NOVKMBRO DE 1963
Retifica e ratifica consolidando os
decretos ns. 45.737,45.738 e 45.739,
todos de 6 de abril de 1959.

No art. lQ, onde se lê: '" ficam
Incorporados ao presente, VaI de PalIDas, Fazendas charneca e Oaíeíras
e ... - Leia-se: ... ficam Incorporados ao presente, com a seguinte -redação: Fica autorizada a companhia
de Cimento Porbland Alvorada, na
qualidade de cessionária dos direitos
de João Augusto Rodrigues, Melina
Rodrigues de Carvalho e Moacyr Lima
valente, a lavrar calcário nos Imóveis,
Fazenda VaI de palmas, Fazendas
Charneca e Oaíeíras e ...

DE

DE 26 DE
1963

Autoriza o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica de Minas Gerais
a construir linha de transmissão.
Retificação

No Preâmbulo, onde se lê:
· ., aetigo 87, inciso
da Constituição...
Leia-se'
... Art. 87, inciso X, da constituiçã-o...
DECRETO N9 52.938 - DE
NOVEMBRO DE 1963

26 DE

outorga ao Município de Anhangá
concessac paradistribuzção de enCTgia elétrica.

Retificação

No art. 59, cnde se lê: ...0 concessionário poderá requerer a concessão seja ...
Leia-se: ... O concessionárío pode:"
rá requerer que a concessão seja ...

Autoriza a Companhia Paromaense
de Energia Elétrica (POPEL) a
amplia?' seu sistetrui-tie transmissão.
Página 10.603, 4:). coluna.

No art.. 19 , onde se. lê:
. •• de energia elétrica, meadiante
a construção ...
Leia-se: ... de energia e Iétrtca, mediante a
construção. .. •
Página. 10.604, 1~ 'coluna:
Na item X, onde se-lê:
.e orçamento das obras a realí ar
Leia-se:
.e orçamento das obras a realizar.

NOVEMBRO

No Preâmbulo, onde se lê:
• .. de 5 de junho de 1840 e 89 do
Decreto- ...
Leia-se:
íunho de 1.940 e

Outorga ao ,![unicípio de Monte Sião
concessão para distribuir energlfJ,
elétrica no referido Municipio, no
Estado de Minas Gerais.

~

DECRETO N9 52.977

Retificação

· .. , de 5 de

DECRETO N9 52.946, DE 26 DE
NOVEIVrBRO DE 1963

DECRETO N9 52.964 -DE 26 DE
NOVEMBRO DE 1963

DEORiETO N° 52.934 NOVEMBRO

Leia-se: ... Centrais Elétricas <10
(CEPISA).

Piauí .8. A.

DE'

DE 27 DE

1963

Autoriza a Companhia -de Serviços
Elétricos do Rio Grande do Norte
a construir linha de transmissão.

(sI>

do Decreto;

Retificação

DECRETO N9 52. 944 ~ DE ·26 DE
NOVElVIBRQ DE 1963
Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia. elétrica a
Centrais Bletricae do Piauí S. A.
(CEPISA) .
Retificação

Na ementac onde se lê: ... Centrais,
Eletricas do Piauaí S. A. (CEPISA);

No- preâmbulo, onde se lê:
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do art. '5'1 do Decretelei nv...
Leia-se:
O Presidente da República, usando
da afribuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso X, da Constituição, e
nos têrmos do .art. 59; do Decretolei nv...
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DZCRETO Ná 53.010 -

DE

27

DE

go 87, Inciso I, da Constituíçâo Federal, e nos têrmos do

NOVEMBRO DE 1963

Decreto-lei

nv 2.627, de 26 de setembro de 1940.
Acrescenta

doispoiitivos ao

Decreto

número 52.275, de 17 de julho de
1963. que institui o Conselho Nacional de política Salarial e dá ou-

tras providências.
<:" Presidente da Reoúhlíca, usando
C8. atribuição que lhe confere o artl~J'O 87 d:::t, Constituição, decreta:

Art. 19 Além da competência fixada
no art. 29 do Decreto nc 52.275" de
1': de julho de h163, cabe; ainda, ao

Conselho Nacional de Polítdca Salaria! examinar previamente todo e
qualquer projeto de aumento de vencimentos, salários ou concessao .re
vantagens pecumánas de que resultem
encargos para o Tesouro Nacional ou
majoração de tarifas ou de preços
-íxados pelo -Poder Púcdcc FederaL
Art. 29 As administrações de quais«uer órgãos do Podei' Pú-blico não
hs.íxarâo quaisquer atos de suá competência, relacionados com a matéria
tratada no art. jo sem que, previamente" se tenha pron-mciado o Concelho Nacional de Política Salarial,
sou pena de responder, pessoalmente,
pelos mesmos, independer..t emente das
sanções regulares cabíveis.
Art. ",' O::, MInistros ue Estaco que
compõe.m
Conselho de Política Salarial poderão fazer-se representar fi')
referido Conselho em seus impedi
mentes, p01 elementos designados. de
"ua índícação.
Art. 49 astc õccretc entrará em viror na data de sua pubücaçào, revo
~ aoas as uísposíçôex em contrário
Brasília. em 27 de novembro de
.;963; 14~'t ce Independência e 7'59 ce
Repúb..tca.

aoxo GOULART
ca-ouno Pinto

decreta:
Ar t.go único. E' concedida a Ford
Motor do Brasil S.A., com sede na
cida-de de Wilmíngton, Condado de
New Castle, Estado de Delaware, Estados Unidos da América, autorizada
a funcionar no Brasil pelos Deeretoe
nos 17.069, de 15 de outubro de 1925:
17.316, de 12 de maio de 1926; 29.379,
de 26 de-março de-1951; 32.1'72, dé 30
de janeiro de 1953; 43.307, de 7' de
março de 1958; .4.854, de 14 de nÚM
vembro de 1958; 45.051, de 15 de dezembro de 1958; '46.764, de 2 de setembro de 1959; 49 027, de 4 de outubrade 1960; 51. 249. de 24 de agôsto
de 1961;, 2.079, de 17 de janeiro de
1963, e 52. 056, ~e 24 de maio de 1963.
autorização para continuar ti runc-onar na República, com o capítaâ destinado à.s suas cperacões tndustrtaís
no pais, - elevado de Cr$ . .
.
5.019.000.000,00 (cinco bilhões e dezenove milhões de cruzeiros) para
Cr$ 6.268.000.000,00 (seis bilhões, duzentos e sessenta e- oito rmlhôes de
cruzeiros), proveniente da importação
de máquinas, equipamentos e ferramentas, consoante resolução aprcvad.a
em reunião de sua Diretoria. realizada a 28 de fevereiro de 1963, mediante
as cláusulas quer acompanham o precitado Decreto n'? 51.249, de 24 de
agôstc de 1961, assinadas pelo Mlmstro de Estado da Indústria e do Comércio, cbrígando-se a mesma -sociedade e "cumprir 'ntegralmente as leis
e regulamentos em vigor, ou que venham a vigorar, sôbre o objeto da
presente autorização.
Bras-ília,2 de .dezembro de 1963;
142Q da Independência e 75'? da República.

Joêo

Bxpeauo Machado
Amuu,;y Silva
Antome de Oliveira Brito
Ma cuu Dias Pequeno

GOULART

Marcial Dias Pequeno

DECRETO N'? 53.061 DEZEMBRO DE 1963
DECRETO N'? 53.058 - DE 2
DEZEMBRO DE 1963
Concede

a ro-a

DE

3

DE

DE

Motor do Braçil S.A.

autorização para continuar a funcionar na República.

O Presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artt-

Prorroga, par mcis de 10 (dez) anos, o
prazo de autorização para funcionar, do Banco de Crédito Real do
Rio Grande do Sul S. A., com sede
em Pórto Alegre (RS).

O Presidente da República, usando
da atrfbníçãc que lhe confere a

ATOS

no
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-Constdtuíçâo. e de acôrdo com o De-

creto nc 14.728, de 16 de março de
1921, decreta:
Art. 1Q Fica prorrogado, por mais
10 (dez) anos. o prazo de autorização
para funcionar, do Banco deCrêdito
Real do Rio Grande do Sul. Sociedade Anônima, com sede em Pôrto Alegre (RS), a contar de 25 de egôsto
de 1963.

Art. 2 9 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, (DF) 3 de dezembro de
19'63; 1429 da Independência e 759 da
República.
JOÃo GOULART.

DECRETO N9 53.067 -

DE

3

DE

DEZEMBRO DE 1963

Declara de utilidade pública, 'para
fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terra situada no
Município de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Retificação

Página nc 10.845 - 41l- coluna
No Art 39, onde se lê:
entrará· em vigor na ata de sua publicação ...
Leia-se:
entrará em- vigor na data de sua
publicação ".

Carvalho Pinto.

DECRETO N' 53.074 -

DE

4

DE

DF.ZEMBRO DE 1963

DECRETO NQ 53.064. -

DE 3 DE

DEZEMBRÓ DE 1963

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo D e p a r t amento de Obras Contra as Sécas,
área de terreno na Cidade de Natal,
no Estado do Rio Grande do verte.
Retificação

Página 'nv 10.845 - 21 coluna
No preâmbulo, onde se: lê:
confere o artigo 87, inciso da oons-

Declara de utilidade pública. pctra fins
de desapropriação ou instituiçâo de
servidão, em .lavor da Petróleo Brasileiro S. A. Petrobrás, terras sÍttuuias no Muntcip?o de Betim,
tado de Minas Gerais.

Es-

Retljicação

Página 1.058 Art. 1Q Onde se
• o. déste porto,
Leia-se:
. .. dêste ponto,

211. coluna.
lê:
com o rumo de ...
com o rumo de ...

tdtuição '"

Leia-se:
confere o artigo 87, Inciso I da
Ccnstítuiçâc
No Art. 19, onde se lê:
numa' extensão de á6,OO (cinqüenta
e seis metros);
dividindo proprlado do Sr. João
.
Leia-se:
numa extensão de 56,(}O m (crnqüen ..
ta e seis metros); ... divídtndo propriedade do Sr. João ".
No Art. 29, onde se lê:
considerada de urgêníca para. Os
efeitos do ...
Leia-se:
considerada de urgência para os
efeitos do ...

DECRETO N9 53. Q75

-r- DE

4

DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza estrangeiro a tuiquirír, em
regime de ocupação, o terreno acrescido de marinha que menciona; na
Estado da Guanabara.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, número r, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 20'5
do Decreto lei n99.760, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Acon Barmac, de
nacionalidade rumena, autorizado a
adquirir, em regime de ocupação, o
terreno acrescido de marinha situado
na Avenida salvador de Sá na. 36 e
38, casa r, no Estado da Guanabara,
conforme processo protocolado no Mi..
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ntsténo da Fazenda sob 0, ns 143.237,
de 19-63.
Brasília, em 4 de dezembro de 1963.
142<;> da Independência e75Q da República.
JOÃo GoULAR'I'

Carvalho Pinto

DECRETO Nl? 53.105 - DE 10
DEZEMBRO DE 1963

DE

Concede à "EMCA8A'H - Emprêsa de
Mineração de Calcário de. Santa Catarina S. A. autorização para cons-

tituir-se como emprêsa de mmeração.

O Presidente da ...República, usando
da atribuição [ue lhe..confere o artigo 87, nv 1, da Oonstdtuíçâo e 'nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1943 (Código de Minas) e,
tendo em vista o que- dispõe o art. 63,
do Decreto-lei nv 2.627, de 26 de setembro de 1940, decreta:
Artigo único: E' concedida à "EMCASA" - Emprêsa de Mineração de

Calcário de Santa Catarina S. A.. em
organização, autoriz.açãopaJ-'a constituir-se como emprêsa de -níneraçâo
podendo recorrer à subscrição pública
para. formação de parte de seu capital,
quarenta e nove por cento (49%).
Brasília, 10 de dezembro de 1963;
142" da Independência e 75Q da República,
JOÃo GOULART

ExECUTIVO

igual nome, Estado do Ceará, realizada pelo Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, que a operará.
Art. 2° A instalação, a que se refere o artigo anterior, destina-se à eletrificação rural na bacia de irriga ção
do referido açude, e ao suprimento,
em alta tensão, aos coneessionáríos
locais, .dentro do raro de ação do
transporte econômico da energia elétrica.
Art. 3Q lâ:ste decreto entra em vi_
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de ::'963;
142º da Independência e 759 da República.
JoÃo GoULART
Antonio de Oliveira Brito
Expedito Machado

DECR.ETO NQ 53.126 - DE 10
DEZEMBRO DE 1963

DE

Outorga à Centrais Elétricas do Rio
das Contas S. A. concessão para
produção,. transmissão e distribuição de energia elétrica nos municípios de Ilhéus, Itabuna e uruçucc-,
no Estado da Bahia, e dá outras
providências .

No preâmbulo, onde se lê: '" Uraçuca, no Estado da Bahia, ,.. Leiase:
Uruçuca. no Estado ca
Bahia .

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.127 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1963
DECRETO NQ 53.109 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 19·63
Aprova usina hidrelétrica instalada
no açude público de Pentecoste,
Estado do Ceará, pelo Departamento Nacional de Obras Contra' as sé-

caso

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, ínelso r, da Constituição. e nos
têrmos dos arts. 140 e 1'50 do Código
de Águas (Decreto nv 24. 643, de 10
de julho de 1934). decreta:

Art. 1Q Fica aprovada a construção da usina hidrelétrica no açude
público de Pentecoste,. município de,

Cnuorça à Companhia âe Eletrificação Centro-Norte do Ceará coacessão para distribuir energia elétrica,
Em seguida ao art. 79, acrescente-se: Brasília, 10 de dezembro de
1963; 142Q da Independência e 759 da
República.

DECRETO N9 53.130 - DE 10
DEZEMBRO DE 1963

DE

Retifica o art. 1Q do Decreto 2.202.
de 22 de janeiro de 1963.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere 0I ar-
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tigo 87, n? 1, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí ~9 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CÓdIgO de Mmas),
decreta:
Art. 19 Firo retificado o art. 19 do

Decreto' nc dois mil duzentos e doís
(2.202) de vinte e dois (22) de janeiro delg.63, que passa a ter a s~
guinte redação: Fica auror.zado o .CIdadão brasileiro Victorino Necchí a
pesquisar mínérros de ferro. de manganês e calcário, em terrenos de sua
propriedade à margem da estrada
Roças Grandes, distrito e municipro
de Sabará, Estado as Minas Gerãts,
muna área de doze hectares sessenta
'e seis ares e cmquenta e dois centàares (12,6652 ha) , delimitada por um
polígono mlstüíneo que tem um vértice a trinta metros (30 ID) no rumo
magnético dezoito graus trinta minutos nordeste da extremidade norte
(N) da casa do mestre de obras da
Estrada de Ferro Central do Brasil
e Os lados. a partir dêsse vórtice, Os
seguintes comprimentos E rumos magnéticos: cinqüenta e três metros (53
m) , sessenta e quatro graus noroeste
\649 NW>; cento e noventa e seis metrcs (196 m) , setenta e oito graus noroeste (78 9 NW~; cento e trinta metros (130 m) , vinte e nove graus noroeste (29 9 NW); duzentos e treze
metros (213 m) , dez graus noroeste
<10° NW); cento e vinte e nove metros 029 m) . quarenta e nove graus
nordeste (499 NE)'; duzentos e ct»qüenta metros (250 m) , leste (,L). 9
lado místilineo da poligonal é a mafrem direita da estrada Roças Grandes e compreendida entr~ ,a extremidade do último lado retilíneo acima
descrito e o vértice de partida.
Art. 29 A presente retificação ce
decreto não fica sujeita ao pagamento da taxa prevista pelo art. 17 do
Código de Minas e será transcrito no
livro próprio da, Divísâo de FOmento
da Produção Mineral, do DepartameI1'to Nacional da Produção Mine;..
ral.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em 'contrário,
Brasília, 10 de dezembro de 1963;
1429' da Independência e '75 Q da República.
JoÃo G-oULARl'

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.133 - DE 10
DEZEMBRO DE 1963

DE

Outorga ao Município de Bom Retiro,
Estado de Santa Catarina, concessão
para distribuir energia elétrica,
Retificação

No Art.. 2? item TI, onde se lê ...
aprovação da respec-rogados por ato
do Ministro.,. Leia-se: ... aprovação da respectiva minuta pelo Mi..
ntstro ...
No parágrafo único do Ait. 69, onde
se lê: ., , artigo seis (6) meses
antes de, .. Leia-se: ... artigo até
seis (6) meses antes de. ',',
DECRETO N'! 53.134 -' DE 10
DEZEMB~O DE

DE

1963.

Amplia a zona de concessão da Prefeitura
Municipal
de Campina
Grande, Estado da paraiba, e dá
outras providências.

*

Retificação

No Art. 39 , item I, onde se lê:
... AgU2S do Departamento da Pro~
dução Mineral, ...
Leia-se:
. ,. águas do Departamento Nacional d_a Produção Mínerab, .,'
('~) Republícada por ter' saído com
incorreção no D.C. de 3.3.64.

DECRETO N9 53.150 --'DEZEMBRO DE 1963

DE 10 DE

Autoriza o cidadão brasileiro Bolivar
Sant'Anna Batista a pesquisar minério de chumbo no município, de
Sento Sé, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no 1. da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1'.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. I'! Fica autorizado o cidadão
tcesüeíro Bolívar Sant'Anna Batista, como administrador do condomínio a pesquisar minério de chumbo
em terrenos de sua propriedade e
outros, em condomínio, no imóvel
denominado Fazenda Brejo Grande.
distrito e município de Sento Sé, Es--
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29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
(496 ha) , delimitada por um retânArL 1Q FiCa autorizada Mineração
gulo, que tem um vértice no final da
Comercio e Indústria Novo Horizonpoligonal que partindo da confluênte Límítada a pesquisar scdalíta em
cia dos córregos Cedro e Mocambo
terrenos de propriedade de Alpheu
tem os seguintes comprimentos e ruSuzart de Carvalho no imóvel denomos magnéticos:
seiscentos metros
minado Fazenda Hiassú, distrito de
(600 m) , quarenta graus nordeste
Jtaguira, munícíplo de Itabuna, Es'40<1 NE); mil e quinhentos metros
tado da Bahia, numa área de qua(1,500 m) , cínqüenta graus sudeste
trocentos e trinta hectares quarenta
(509 SE); e os lados divergentes
e um ares e noventa centíarea
dêsse vértic-e tem 08 seguintes com(430,4190 ha) , delimitada por um poprtmentos e rumos magnéticos: mil e
Ifgono irregular que tem um vértice
seiscentos. metros (1.600 m) , quarena novecentos e vinte metros (920 mr,
ta graUs sudoeste (40<;1 SW); três
110 . rumo magnético de cinqüenta e
mil e cem metros (3.100 m) , cinqtlendois graus dez minutos sudeste (52?
ta graus noroeste (5()Q NW).
10' SE) do canto sudeste (SE)., da
Parágrafo único. A execução da
residência do Sr. Fídelcímo Anselmo
presente autorização fica sujeita às
de Oliveira, imóvel êssa pertencente
estipulações do Regulamento apro-. ao proprietário da presente área, e
os lados a partir dêsse vértice, OS
vado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
seguintes comprimentos e rumos LUa6
dezembro de 1951, uma vez se verifique a exlstêncía. na jazida. Como
nencos: dois mil novecentos e trinta
metros (2.930 m) , setenta e quatro
associado de qualquer das , substâneraus: noroeste (749 NW). mil setecias a que se refere o art. 29 do ci.
centos e trinta. metros (1. 730 mr, dez
tado Regulamento ou de outras
graus' nordeste (109 NE); três mil
substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.
cento e setenta metros (3.170 mr ,
sessenta e três graus sudeste (639
Art. 2(0 O titulo da autorizaSE); míl cento e sessenta e cinco
ção de pesquisa, que será uma
metros (1.165 m) , dezesseis graus
via autêntica dêste decreto, .pagarâ a
sudoeste (169 SW).
taxa de quatro mil novecentos e sesParágrafo único. A execução da
senta cruzeiros (Cr$ 4.960.00) e será
presente autorização fica. sujeita às
válido por dais (2) anos a contar da
estipulações do Regulamento aprodata da transcrição no livro próprfo
vado pelo Decreto no 30.230. de 1 de
de Registro das Autorizações de Pesdezembro de 1951, uma vez se ver!..
quisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições fique a existência na jazida. como
associado de qualquer das substân..
em contrário.
elas a que se refere o art. 29 do ct ..
Brasilia, 10 de dezembro de 1963;
tado Regulamento ou de outras
1429 da Independência e 75 Q da Resubstâncias discriminadas pelo Conpública.
selho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorizaJOÃo GOULART •
cão à e pesquisa, que será uma
Antonio de Oliveira Brito.
Via autêntica dêste decreto, pagara a
taxa de que tro ,mil trezentos e dez
cruzeiros (Cr$, 4.310,00). e será vá ..
DEORETO !'IQ 53-.155 - DE 11 DE
lido por dois (2) anos a contar da
DEZEIVIBRQ DE 1963
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de PesFica autOTizad-a Mineração comércio
quisa.
e Indústria. NoVo HOrizonte LirriiArt, 3Q Revogam-se as dísposáçôes
tada a pesquisar sodalita no muni.
em contrário.
cipio de Itabuna, Estado da Bahia.
Brasília. 11 de dezembro. de 199:3~
1429 da Independência e 759 da fie..
o Presidente da República. usando pública.
da atribui-ção que lhé confere o arJOÃo GOULART.
tigo 87, mo 1. da COnstituição, e nos
têrmos do Decreto-lei n9 1.985. de
Antonio de Oliveira Brito.

tado da Bahia, numa área de quatrocentos e noventa e seis hectares

ATOS
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no PODER

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz
Santa catarina S. A. a construir
linha de transmissão e subestações
abtüxcuiorus .

o Presidente da Repúbliça, usando
da atribuição que lhe confere O artigo 87, nc I, da Constituição, e I'!:)S
têrmos dos arts 19 e 2<:' do Decretolei no 2.059. de 5 de marco de 1940,
e 59 do Decreto-lei .nv 852. de 11 de
novembro de 1938;
Considerando que pela Resolução
nv 2.784, de 22 de julho de 1963, O.
Conselho Nacional de Aguas e Energia Elétrica pronunciou-se ravoràvelmente ao suprimento a ser reeltzadn pela Sociedade Termo-elétriéa
de Capívart à Emprêsa Fôrça e Luz
Santa Catarina S. A., decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Emprêsa
Fôrça e Luz Santa Cetaring 5. , A.
a ampliar suas instalações mediante:
a) construção de uma
linha de
transmissão entre a subestação de
Ilhota, município .de rtajaf, e a cidade de. Rio ..do Sul, passando pelas
cidades de Blumenau, Jndaíal e 1.'),rama no Estado de santa catertna:
b) instalar as subestações abaixaderas nas referidas cidades.
§ 1ÇI Em portaria do' Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as caractertstícas técnicas da linha de transmissão e subestações abaixadoras.
§ 2Q A referida Iinha "8
testâna
ao fornecimento de energia elétrica à
zona, da concessionária.
Art. 29 A concessionária deverá sa~
tísraeér as seguintes exigências:
I - Apresentar à Dlvlsâo de Aguas
do Departamento Nacional da Producâo Minera! do Ministério das Minas e Energia, .em três (3) vias.
dentro do prazo de cento e oitenta
(130) dias, os estudos. projetos. e orçametttos relativos à linha de transnusaâo e su'aestecoes abaixadoraa.
II - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que forem fixad<Js pelo Mf..
nlstérío das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com Os projetos
e as modificações que forem autorizadas.
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Parágrafo Unico. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por ato do Mtnístro das
.Mínas e Energia.
Art. 3 9 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
142',1 da Independência e 75 9 da Re~
pública.
Jo~o GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO N9 53.157 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza a Mineração Rio das Mortes
S. A. a pesquisar ouro e cassiterita, no município ~ Macapá, Território Federal do Amapá.

o Presídenta da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 87. nv l, da Oonstituíçâo, e n03
têrmos do Decreto-ler D9 1.985. de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deorete.:
Art. 19 FiclX autorizada a Mr.teracão Rio das Mortes~. A., â pesquisar ouro e cassiterita, em terrenos Ievclutoa, no distrito e munícícípío de Macapá, 'I'errítórto Federal
do Amapá, numa área de quínhentos hectares (500 ha) , delimitada por
um paralelogramo que tem um vértice a mil e duzentos metros (1.2ÚO
m) , no rumo verdadeiro sessenta e
oito graus nordeste (68Q NE) do marco Vilage da Beira" à margem direita do Rio Oupíxízínho e Os lados,
divergentes dêsse vértice, os seguintes
compriment-os e rumos verdadeiros:
dois mil metros (2.000 m) , vinte e
um graus nordeste .(21Q NE); dois
mil e quinhentos metros. (2.500 -n)
setenta graus noroeste (70Q NW).
Parágrafo único.· A execução da
presente autorização fk6 sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230. de 19 de
dezembro de 1951. uma. vez se verifique a existência' na [aztda, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo COnselho Nacional de Pesquisas.

ATOS
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Art. 2Q O título da autorização de pesquisa, qlle será uma

'Via autêntica dêste decreto, pagara a
taxa de cinco mil cruzeiros (cr$ ...
5.000,00) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro. <las
Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília; 11 de dezembro de 1963;
1429" da Independência e 759 da República,
JOÃo GOULART.

Antonio de _Oliveira Brito.

DECRETO NiJ 53.158 DEZE1'JlDRO DE

DE

11

DE

19-63

Autoriza a Companhia Brasileira de
Alumínio a taovar bauxita :1,0 1nnnicipia de Poços de Caldas, sstaao
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíção que lhe confere o art.
67, no I, da Constituição e nos termos do Decreto-lei nc 1.935 de 29
de janeiro de 1940 (Código "de Minas) decreta:
Art. l° Fica 'autorizada a oompanhia Brasileira de Alumínio a ravrar
bauxita em terrenos de suapropriedade e de João Ferreira de Olivt:i:::;t
nos lugares denominados Córrego õd
Rosário, Santana' ou Maranhão' e Laranjeiras. distrito e município de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, muna área de noventa e cinco
.hectares e trinta ares (953(1 tia) delimitada por um. polígono mlstumeo
que tem um vértice na confluéncía
do .córrego do Baíxãc com o seuprimetro an uente da margem direiDa e
os le.dos a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeíros ; duzentos e sete metros e
trinta centímetros (207 30m), sessenta e cinco graus quarenta e seis mtnutcs sudeste (659 46' SE); duzentos
e setenta metros e oitenta cenztmetros (27.0 SOm), trinta e três ~:laus. e
ínte mínutcs sudoeste (33Q 20' SW)
quatrocentos e sessenta e Um :netro~
e clnqtuenta centímetros (461 30m).
trinta e três graus cinquenta e quatro
minutos sudoeste (339 5't SW); quinhentos e vinte metros e vinte centímetros (52(),2Om), trinta e seis graus

quarenta e três minutos sudoeste (36 9
setecentos e noventa e seis metros
noventa centímetros (117 SOm), cinquanta e três graus e eínquenta e
dois minutos noroeste (53<J 52' NW);
setecentos e noventa e se's metros e
quarenta centímetros (796:Wm), quarenta e sete graus e vinte e cíncc
minutos noroeste (479 25' NW); quatrocentos e um metros e trinta centímetros (401.30m), cjnquenta e nove
graus e vinte e cinco minutos nordeste (59° 25' NE); duzentos oitenta
e sete metros (287m) cínquenta 6seis graus e treze mciutos Jnordeste
(5-6 9 13' NE); trinta e quatro metros
e quarenta centímetros (34,4Cm) Vinte e nove minutos noroeste (29" NW):
oitenta e seis metros e setenta centímetros (86 70m), vinte e d01S graus
e quarenta e sete minutos noroeste
(229 47' NW)'; cento e cinco metros
e quarenta. centímetros (105.40m) ,
quarenta e cinco graus e quatro, minutos sudoeste (45Q 0'4' SW); quàtrocentos e dezessete metros erquarenta
centímetros (41740m) quarenta e oito graus e quarenta' e dois minutos
noroeste (48° 42' NW); quarenta e
quatro metros trinta centímetros
(44,3Dm). vinte e sete graus e qutnzp minutos
nordeste (27\' 15' NE);
duzentos e três metros sessenta centimetrcs (203.60m) setenta e seis graus
e cinco minutos sudeste (760 05" SE) ;
ãrezemtos oitenta e nove metros e
vinte centímetros (389 20m) , três
graus qui.ice minutos noroeste (3°
15' NW); cento e noventa metros
(lSOm) doia graus e seis minut..os noroeste l29 0-6' NW); trezentos e doa
metros e setenta centímetros
(3'1O,70m). quarenta; e nove gr-aus e
nove minutos sudeste (499 OG' SE);
quatrocentos oitenta e um metros. e
setenta centímetros (481 1(]m) dezesseis 'graus e dezoito mínutos "sudeste
(l69 18' SE), O lado místllíneo da
poligonal é constituído pela margem
direita do Córrego Baixào e compreendida entre a extremidade do último lado retilíneo acima citado e G
vértice de .partáda . Esta autorízaçâo
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do
art. 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único, A execucâo- da
presente autorização fica sujeita àe

e
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estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230 de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se verifique a existêncja na Jazida, como
associado de qualquer das substênelas a: que se refere o art. 29 do ci..
tado Regulamento ou de outras substâncias discrtmjnadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher. aos
corres públicos. na forma da leI. os
tributos que forem devidos à União.
ao Estado e ao Município, em cum
j.rímento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incubem, a autorização ;'.<> lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
3'7 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujel.as às servidões de solo e
eubsolo pata fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5-(1 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo DBpartamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 P autorização de lavra terá por título êste Decreto que será
transcrito no livro próprio" de Registro das Autorfzações de Lavra após
o pagamento da taxa de mil novecentos e vinte cruzeiros (Org 1.92Ú,OC)
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência 'e 759 da R€'~
pública.
JOÃO GOULART

Antônió de Oliveira Brito
DECRETO N9 53.159 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza a emoréea de mineração
IvIagflesita S.A. a pesquisar dolomita, no município de Itararé Estado de São paulo.
>

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29
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de janeiro de- 1940 (Código de Mirias) ,
':is
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Magnesita S.A. a pesquisar do'omíta em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Cruz da penha, distrito e munícípío
de Itararé, E..stado de São Paulo, numa área de, cento e oitenta e dois
hectares sessenta e dOIS .ares e setenta e sete centrares (182,&277 ha) ,-compreendida entre dois polígonos irregulares, cujo pentágono envolvente
tem um vértice a duzentos e noventa
metros (290 m) , no rumo verdadeiro
de cinqüenta e sete graus nordeste
(57 9 NE), do cruzamento da rodovia
Itanguá-Itararé com o córrego da
Agua Sumida. e "os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros: quatrocentos e
oitenta e cinco metros (485 m) , sessenta e dois graus nordeste (&29 NE);
mil cento e oitenta e sete metros
'(1.187 m) , vinte e nove graus e quinze minutos sudeste (29° 15' SE); dois
mil metros (2.000 m) , setenta e um
gra us sudoeste .(719 SW); dois mil e
trmta metros (2.030 m) , quatorze
graus e trinta minutos nordeste (149
30' NE);, seiscentos e cinqüenta metros (650 mv, trinta e nove graus e
quinze minutos sudeste (399 15' SE);
e o hexágono envolvido que define a
área do decreto no quarenta e sete mU
seiscentos e quarenta e oito (47~6q~P.
de quinze (15) de janeiro de mil novecentos e sessenta (1960), tem um
vértice. no mesmo ponto de amarração do pentágono descrito acima, e
os "lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos -e rumos verdadeiros: cento e noventa e oito metros (198 m) , setenta e quatro graus
noroeste (749 NW); duzentos e oito
metros (2Q8 m) , dezesseis graus noroeste -(169 NW); cento e vinte e três
metros (123 m) , quarenta e quatro
graus nordeste (44° NE); quarenta
metros (40 m) , setenta e três graus
nordeste (739 NE); setenta e cinco
metros (75 m) , cinqüenta e sete graus
sudeste (579 SE); duzentos e doze
metros (212 m) , dezesseis graus sudeste (l69 SE).
Parágrafo único. A execução da presente autorização fic-a sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como asseclado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2 9 do cita-do Regulamento ou de outras substâncias dls-

decreta:

ATOS
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erímínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Art. 29 O título da autorização de

pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxe de mil

oitocentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$
1.850,,00)

e, será válido por dois (2)

anos a Contar da data da transcrtçâo
no livro próprio de Registro das Autortzações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;

142 0 da Independêncda e- 759 da

pública.

ae-

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2" do Coitado
egulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2° O título da 'autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco
mil cruzeiros (CrS 5.000,00) e será:
válido por dois '(2) anos a contar da
data- da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. av Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963:
1429 da Independência e 75" da República.
JOÃo GOULART

DEORETO N<? 53.160 -

DE

11

'DE

Antônio de Oliveira Brito

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza

a

Companhia

Carbonífera

Minas de Butiá a pesquisar carvão

mineral, no município de Triu:njo,
Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção qUE' lhe confere o artígo 87, nc I; da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv L 985, de 29
de janeiro de 19'40 (Códígu de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a companhia Carbonífera Minas de Butíá a
pesquisar carvão mineral em terrenos
de propriedade de João Leopoldo
Trangott e outros, no distrIto de pôrto Batista, município de Trii.mfo, .&tado do Rio Grande cio Sul, numa
área de mil hectares
000 ha) delímftada por um triâuglllo que tem
um vértice a dezessete mil cento e
trinta e oito metros (17.138 m) no
rumo magnético .oitenta e quatro
graus sudeste (84 Q SE) da chaminé
da antiga usina termoelétrica <lo estaleiro de Charqueadas e os lados, a
partir dêsse Vértice, ~3 seguintes comprimentos e rumos magnéticos: oito
t:''111 trezentos e· oitenta e um metros
(8':381 m) , dezessete graus vinte e um
minutos nordeste (l7 9 21' NE); dois
mil e quínnentns metros (2.500 m) ,
oeste (W); oito mil metros (8.000 m) ,
sul csi.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovad.. pelo DEcreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se v cífique a existência na jazida, como

DEORETO N,o 58.161 DEZEMBRO DE

DE 11 DE

1963

Autoriza Chromiuan Mineração S. A.
apesquisàr minério de cromo, ao
muntcíPio de Piuí, Estado de Minas
Gerais.
O presidente da República, usando

da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.1:185, de 29

de janeiro de 1940 (Código de Millas) ..
decreta:
Art. 1.9 Fica. autorizada Chromíum
Mineração '8. A. a pesquisar .rnnérfo
de cromo, em terrenos de proprfedade dos herdeiros de Estanisleu Alvarenga Alvim e outros, no imóvel denominado Fazenda Caxambu, distrito.
e município de Píuí, EStado de Minas
Gerais, numa área de quatrocentos e
oitenta e oito hectares e quarenta e
seis ares .(488,46 ha) , delimitada por
um qua.drflátero que tem um vértice
no cento nordeste (NE) do decreto
de lavra número quatorze mil duzentos e dezoito (14.218) de oito (8) de
dezembro de mil novecentos e quarenta e três (1943) outorgado a João Menezes e Os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: três mil duzentos
é setenta e seis metros (3.276m), doís
graus trinta minutos noroeste C293Ú'
NW); mil e seiscentos metros (1.600
m) , oitenta e sete graus trinta minutos sudoeste Uno3-D'SW); dóis mil
oitocentos e trinta e quatro metros
C2.834m), dois graus trinta minutos

Aros
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sudeste (2930'SE); mil selscento-, e
c'nqüenta metros O, 650m) , setenta e
seis graus sudexte (769 SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulaçôeg do Regulamento aprovado
pelo Decreto D.9 30.230, de U' de dezembro de 1951, uma vez te verifique
9- existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias dtsortminadas pelo Conselho NaC~OMl de
Pesquisas.
Art. 2.9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via' autêntica
dêste Decreto pagará a taxa' de ouatro mil oitocentos e noventa cruzei..
1'OS (Cr$ 4.890,00) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcríçâo no livro próprio de ReR
gistro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se aIS dísoos.cões
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 19.a3;
142.9 da Independência e 75.9 da Re ..
pública.
JOÃo GúULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N.9 53.162 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1963

Autoriza a companhia Minas da Jangada S. A. a pesquisar minério de
ferro nos municipios de Brusruuiinho e Betim, Estada de Minas
Gerais.
O presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artt-

go 87, n.v I, de. Cons tituiçãc e nos
têrmos do Decreto-lei n,o 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1.0 Fica autorizada a Companhia Minas da Jangada S. A. a pesquísar minério de ferro, em terrenos
ôe sua próprtedade, na Fazenda Jangada, dtstrttcs de Piedade do Pura-opeba e Sarjedo, muntcipios de Brumadinho e Betím, Estado de Minas Gerais, numa área de quatrocentos e dez
hectares setenta e quatro ares e vtnte e nove centrares (410,'1429 ha) , cc.
limitada por um polígono irregular
que tem um vértice a quatrocentos e
sessenta e cinco- metros (465m), no
rumo verdadeiro trinta e dois graus
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quatorze minutos noroeste (32914'NW)
do Pico da aangeda e os laias, a partir dêsse vértice, os seguintes comonmentos e rumos verdadeiros: setecentos e quinze metros (715m), trinta e
um graus 'quatorze minutos noroeste
(310 14' NW); cem metros (Iüüm) ,
oitenta e nove graus noroeste (899
NW); mil e noventa e seis metros e
noventa e três centímetros (1.096,93m),
três graus vinte e quatro minutos sudeste (39 24' SE) ; mil duzentos' e quarenta. metros e cinqüenta e oito centímetros (1. 240,58m), setenta e seís
graus quarenta e quatro minutas
sudoeste (76 44' SW); cento e cinqüenta e cete metros e oitenta e sete
centímetros' (157,87, m) , dez graus cinqüenta e seis minutos sudeste (10 9 56'
SE); oitocentos e vinte e cinco metros
e vinte e cinco centímetros (82-5,25m),
vinte e quatro graus vínte te um mlnutos sudeste (24921'SE); mil cento
e setenta e quatro metros e setenta
centímetros (1. 174,'70m) , oitenta e
cinco graus nordeste (859 NE); oitocentos e cinqüenta e quatro metros e
quaresta e quatro centímetros (854,44
metros) três graus trinta minutos sudoeste (3930' SW); dois mil trezentos
e vinte e três metros e três centíme-tros . (2.323,03 m) , oitenta e nove
graus: quarenta e d-ois minutos sudeste (89 9 42' SE); dois mil duzentos e
quarenta e cinco .metros e oitenta e
nove centímetros (2. 245,89m), quarenta e seis graus onze minutos noroeste (46911'NW); setecentos e cinqüenta metros (75{)m). setenta e sete
graus quarenta e quatro minutos noroeste (779 44' NW); setecentos e
trinta e quatro metros e-sessenta centímetros (734,601n), doze graus quinze minutos nordeste (129' 15' 1m).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica 'sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 3{).230, de 1.9 de
dezembro de 195-1, uma vez se verrfiqU8 a exístênc!a na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou de outras- substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O título da autonzaçâc de
Pesquisa, que será uma via autêntica
dêr ta Decreto, pagará a taxa de quatro mil cento e dez cruzeiros (Cr$
4.1HI,GO) e será válido por dois (2)
anos atcorrtar da data da transcrícâo
no livro próprio de Registro das Àutcrizaçôes de pesquisa.
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Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 19-63'
142'<:' da Independência e 75.9 da Re~
pública,
JOÃo GOULART

pública.

JoÃo

Antonio de "Oliveira Brito

DECRETO NQ &3.16,3. - DE 11
DEZEJ.'VIBRQ DE 1963

revogadas as disposições em contrá;
rio.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
142\1 da Independência e 75\1 da ReGOULART

Antonio de oliveira Brito
DE

Autoriza a Companhia de Bletrifica-;
ção Centro NOrte do, Ceara
CENORTE- a construir tinha de

transmissão.

o Presidente da República, usando
"ia atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Oonst.tuiçãc, e
nos têrmos do artigo 5.9 do oeereto.
Ieí ne 852, de 11 de novembro de
1938, decreta:

Art. 1ÇI Fica autorízada a compannía de EJetnficação Centro Norte do
Ceara - 'cENORTE - a construir a
linha de transmissão entre a usina.
hidrelétrica do açude Araras, no mul i cipío de Reríutaba e a sede do mu,
nicípio de Sobral, no Esta.do do Ceará.
§ 1\1 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão' fixadas as característícas técnica.') da linha de traria,
mtssêo.
§ 2\1 A referida [nha se destina ao
fornecimento de energia elétrica' ao
município de Sobral.
Art: 2\1 A concessionária deverá satisfazer as seguintes condições:
I _ Apresentar à Divisão de Aguaa
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia, em três (3) vias, dentro do prazo de um (1) ano, a contar da data da publicação dêste Da,
ereto, os estudos, projetos e, orçamentos relativos à linha de transmissão,
Ir - jnícíar e concluir as atuas
nos prazos qUe terem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia, execatando-as de acôrdo com os projetos aprovados OU as modificações q1W
forem autorizadas,
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. ;39 O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,

DEORETO, N9

53 .164 ~ DE
DEZEMBRO DE 1963

11

DE

Autorzza Mineração Curral aa Rey
Ltda. a pesquisar minério de ferro
manganês, bauxita e argila no município de Nova Lima) Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, mando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tcgo 87, n Q I, da Oonstituíção e nos
termos do Decreto-lei no 1,98'5, de
29 de janeiro de 1941) (Código de :M1nas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a Mínera.,
ção Curral del Rey Ltda . â pesquísal' minério de ferro, manganês, bauxita e argila, em terrenos de .sua pro . .
prredade, nos luga-res denominad,?S
Varginha do Ouro podre e Capao
Xa vier, .dístrtto e município de Nova
Lima, Estado de Minas Gerais, numa
área de oitenta e seis hectares setenta e dois ares e doze' centíares ....
(86,7212 ha) delimitada por um polígono _Irregular que tem um vértice
no marco geodésico "Fechos" e os
lados a -vartdr dêsse vértice, os sa,
gulntes comprimentos c rumos verdadeiros: seiscentos e quarenta e três
metros (643m). oitenta graus trinta
e nove minutos sudoeste (8{W 39 SW) ;
novecentos e sessenta metros (960m),
oito graus e trinta minutos nordeste
(8\1 30' NE); duzentos metros (200m),
sessenta e um graus noroeste (,61 c
NW); quinhentos e cinqüenta e cincc metros (555h1), quarenta e um graus
e quatro minut-os nordeste (41fJ04' NE);
quatrocentos e doze metros (412m),
cinqüenta graus cinqüenta e quatro
minutos nordeste ~50954' NE); quatrocentos e dezesseis metros (416m),
vinte e três graus sudeste (23 9 SE);
duzentos e trinta
metros (230m) ,
quatorze graus cinqüenta e três
minutos nordeste (149 53' NE); quatrocentos e cinqüenta metros (45ú
m) , quarenta minutos sudeste <40'
SE); duzentos e setenta metros (27.0
m) , sessenta e nove graus e dez rm,

Aros
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-nutos sudoeste (69Q 10' SW); duzentos e vinte metros (220m), trinta

graus e vinte e
te (3\}9 26' SW);
metros e vinte
(420,25m), doze
tos sudeste (12\1

seis minutos sudoesquatrocentos e vinte
e -c.nco centímetros
graus e nove mlnu,

()9' SE).
Parágrafo úníco , A execução

da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 190<1, uma vez se verífique a existência na jazida, como
associado 'de qualquer das substân.,
elas a que Se refere o art. 2\1 do citado Regulamento ou de outras. substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de. pesquisas.
Art. 29 O título da autorízaçãc de
pesquisa, que será uma via autêntica
ríêste Decreto, pagará a taxa de oito . .
centos e setenta cruzeiros (Cr$ 870,00),
e será válido por' dois (2) anos a contar da data da trascríçãovn., livro
próprio de Registro das .Autorízações
de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se.. . .as disposições
em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da Re...
'públtca.,

JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.165 - DE 11
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza a EmprêSa sul Brasileira de
Eletricidade S. A. a ampliar suas
instalações de -proâuçtio de energia
elétrica, no, municipio de Joimntle,
Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe contere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos têr-,
mos dos artigos 19 e 29 do Decretolei nc 2.059, de 5 de março de 1949,
combinados COm o artigo 10 do Deereto-lei nv 2.281, de5 de junho de
1940, e o artigo 39 do Decreto-lei nú~
mero 3 .763, de 25 de outubro de 1941;
Considerando que pela Resolução
ne 2.724 a medida foi julgada conveniente pelo Conselho Nacional de
Águas e Energia Elétrica, decreta:
Art. 1° Píca autorizada a Empresa
Sul Brasileira de Bâetrtcdade S. A.

EXECUTI;"O

4~7

a ampliar suas instalações mediante
a montagem de uma usina termoelétrica no munícíplo de Joinville, Estado de Santa Catarina.
Parágrafo única. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão deter~
minadas as características das instalações.
Art. 29 Caducará a presente autorização, independente de ato decla-,
ratórto, se a interessada não satisfizer
as seguintes condições':
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produ-

ção Mineral do Ministério das Minas
e Energia. em três (3) vias, centro
do prazo de cento e oitenta (lED) 0.i!.S,
a contar da data da publicação dêste
Decreto, OS estudos e orçamentos das
obras e instalações.
II Iniciar e concluir as obras 110;:;
prazos qUe forem fixados pelo ~,L_
nistro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos apro_
vades e as modificações que forem
autorízadas ,
Parágrafo único. ps prazos refertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das' Minas
e Energia.
Art. 3\1 reste Decreto entra em vígor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963.
1429 da Independência e 75° da H.(~
pública.

JOÃo

GOULbRT

Antônio de Oliveira Brito.

DECR.ETO Nº 53,.166 - DE 11
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza a Madre Júlia da Imaculada
do Divino Infante, como aâmmsstradom do Asilo São Luís da Serra da
Piedadt, a pesquisar calcário, minério de ferro e manganês, no mUn:cípio de Caeté, e sediado em Beto
Horizonte, Estado de Minas oenu«

O Presidente da República, usando
da: atrfbuíçãc que lhe confere o ~1't.
87 nv I da Constituição e nos têrmos

do' Decreto-lei n« 1.-9,80, de 29 de ja.

<128
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neíro c e 19'10 (Céd.:go de Mi:c.oJs) , ~
ereta:
Art. 19 Fica autorizada a Maare
Julia da Imaculada do Divino jnran;
te, como administradora do Asilo São
Luis da Serra da Piedade a pesquisar
calcáreo, minérios de ferro e manganês em terrenos de SUa propriedade,
no distrito de Roça-s Novas, muntcípio de Oaeté, Estado dé Minas Gerais,
nume área de trezentos e setenta e
Um hectareg (371 ha) , deli1:nitad,a por
um polígono irregular qUe tem um
vértice a oitenta e seis metros (86 mt
no rumo verdadeiro setenta e OIto
graus '€ quarenta e cinco minutos sudeste (78,45' elE) da extremidade 11deste (SE) da ponte, de concreto da
estrada de rodagem para Belo Hortzcnte sôbrs o córrego das Irmbaúbas
n.as proxímdades do marco quítometrlco cento e trinta e três tKm 113)
da: mesma rodovia e os lados, a partir dêsse .vértíce, os seguintes ccmprtmentos e rumos verdadeiros: <;>i':-..;: i_
tos metros (80üro), setenta e doís graus
e quarenta e cinco minutos nordeste
(72945' NE); quatrocentos e trinta.
metros (430m), sessenta e nove graus
e . cinqüenta minutos sudeste (69°50'
SE); mil duzentos e setenta metros
(1. 27Qm) , sessenta' e três graus :".~~
deste (639 SE); oitocentos e noventa.
e cinco metros (395m), vinte e quatro
graus· e trinta minutos sudeste (2q()~0'
SoE); quinhentos e quarenta metros
(MOm), doze graus e dez minutos eudoeste (12"'10' SW); seiscentos e quarenta metros (64{)m), sessenta e oiso
graus e trinta minutos sudoeste
(68930 SW); cento e dois metro;') ..
U02m). sessenta e dois graus e víntc
e cinco minutos noroeste (62925' NWj ;
trezentos e quinze metros (315m),
trinta e nove graus e vinte e cinco
minutos sudoeste (39°25' SW); mil e.
trinta metros (1.030m), quarenta e
sete graus noroeste (479 NW); trezentos e oitenta e cínco metros (3'::5rn).
cinqüenta e nove graus e cinqüenta c
cinco minutos noroeste (59955' lII---WJ;
quinhentos e setenta metros (570111),
Vinte e oito graus e trmta e cinco mínutcs noroeste (28935' NW); -:~"'latN~
centos e quarenta e cinco metros
(445m), cinco graus e cinqüenta -nlnutos noroeste (5'0'50' NvV-) ; quatroce atos e oitenta e dois metros '(4b<; ,.),
t.r'inta e um graUs e quinze minutos
noroeste (31915' NW).
Parágrafo único. A execução da .resente autorização fica sujeita às estí-

pulaçôax do Regulamento aProV3.-d0
pelo Decreto nv 30.230. de 1 de. dezembro de 1Q51, uma vez se verifique
a exíatêncla na jazida, como associado de, qualquer das substâncias a. que
se refere Q art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo conselho Nacional
de pesquisas.
Art, 29 O titulo da autorfzaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica.
oeste Decreto, pagará a taxa de três
mil setecentos e dez cruzeiros (Org
3.710,00) e será válido par dois (4)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-as as disposiçôea
em contrário,
Brailía, 11 de dezembro de 1963,
142° da Independência e 759 da E,:·
pública.
JOÃo GOULART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 5·3. Hi7 -

DE 11

DE

DEZEMBRO DE 1983.

Autoriza Fôrça e Luz de otiaseoó S.A ..
a dar em garantia os bens consti..
tutivos 'do seu patrímônío,

O Presidente da República usando.
da atribuiçãó que lhe confere o artigo 87, no 1, da Constituição Federal
e atendendo ao, disposto no pecretolei número 1.062, oe 22 de novembro
de 1944 cl.ecreta:,
Art. 1° Fica autorizada a Fôrça e
Luz de Chapecó S. A, com sede na
cída de de Ohapecó Estado de San ta
Oetarína a dar em garantia do rínancíaménto obtido do Banco Nacional do Desevolvímento Fconômico.
para realização do aproveitamento de
energia hidráulica no rio Tigre os
bens constdtutivós do seu patrimônio,
inclusive med.ante hipoteca dcs ímóvers que lhe pertençam.
Art. 29 ~ste Decreto entra em vlgor Da data de sua publicação. revo ..
gadas as disposições em contrário.
Brastha. 11 de .. dezembro de 12BS,.
1429 da Independência e 75'? 'da República .
JOÃo GOULART

Antonio de Ctioeira Brito

ATOS DO PODER ExECliTFO

DECREI'ON9 53.168 - DE 11 re
Dr.Z~mRO DE 1963.
Autoriza construção de linha de tramemissão para suprir de enerma elétrica as localidades de São Maninho d'Oeste e Jatobá no Estado
de São puulo,
•

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da. Constituição e nos
termos do artigo 59 do Decreto-lei
ns 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 1º Fica autorizado o Devar:amenta de águas e E:nergi-a Elétrica
do Estado de São Paulo a construir
uma linha de transmissão, trifásica
de 13,2 kV 60 eis com a extensão
total de 17.650m, Iígtmdo a subestação abaíxadcra da companrua
Paulista de Fôrça e Luz, situada na,
sede do município de Braúna às localidades de São Martinlio o-oeste e
Jatobá, distritos do município de AIto Alegre. naquele Estado.
§ 19 A linha de transmissão será
operada pela Oompanhía Paulista de
Fôrça e Luz concessionária local.
§ 29 As características técnicas da
instalação serão determinadas pelo
Ministro das Minas e Energia por
ocasião da aprovação dos respectivos
projetos.

Art. 2° Caducará a presente autorização independentemente de ato
declaratório, se o concessionário não
cumprir as seguintes condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério das. Minas e Energia em três vias. dentro
do prazo de cento e oitenta (80) dias
a contar da data da publicação deste
Decreto os estudos, projetos e orçamentos relativos à Unha de transmissâo e subestações.
II - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados ou as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo único, Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 39 O presente Decreto entra
em vigor na data de Sua publicação,

429

revogadas as disposições em centrário,
Brasília, 11 de dezembro de 1963
14:29 da Independência e 759 da Re':

púclíca.

JOÃo

GoULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NQ 53.169 - DE 11
DEZEMBRO DE 19'63,

DE

Autoriza Indústrias Reunidas Vidrobrás Ltda. a pesquisar areia: quarteosc, nb municipio de neeeuioaao,
Estado de Séio Paulo.

O Presidente da República usando da atrrbuíção que lhe confere o
art. 37 nc I, da Constituição e nos
têrmos " do Decreto-lei nc 1.985 de
29 de janeiro de 1940 (Código de D.1:inas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a tndúetnas Reunidas vidrobrás- Ltda. a
pesquisar areia quartzosa, em terrenos de propri-edade de Atilio Castighoní ~ herdeiros de Leandro castiglioni nos imóveis denominados Fazendas São João da Furna e Santa
Tereza no distrito e município de
Descalvado. Estado de São Paulo, numa área de cinqüenta e três nectares e setenta e cinco ares (53,'l'5' ha)
delimitada por Um! polígono mistilineo que tem um vértice localizado
no bueiro da estrada municipal Analândía-Descalvado, sôbre o córrego do
Munjolo. A partir dêsse vértdce segue pela mesma rodovia no rumo
magnético dois graus sudoeste (2 9
SW), até a ponte da mesma estrada, sõbre o córrego Descalvadínho:
por êsse córrego. segue na direção
nordeste lNW) até a SUa ccarluência no ribeirão Bonito e, por êste, até
a sua confluência no córrego do Munjolo e por êste para montante até
o ponto de 'partida.
Parágrafo único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado
pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida como associado de qua-lquer das substâncias
a que se refere o 'art. 2º do citado
Regulamento Ou de outras substâncias d-scríminadas pelo Conselho Nacional. de Pesquisas.

Aros
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Art. 2° O título da autortsaçâo de
pesquisa que será u:na via autêntic:1.
dêste D2creto, pagara

,:l

taxa de qui-

nhentos e quarenta cruzeiros (Cr$ .,
MO/lO)

e será válido por

dois

(2)

anos a contar da data da transcrição
no

IiV.~D

próprio de Registro das Au-

torfzacões de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 11 de dezembro de 1963,
142° da Independência e 759 da República.
JOÃo

GOULART

A ntõnio de Oliteira Brito

DEORETO N'? 53.170 DEZEMBRO

DE
DE 1963

magnético de oitenta e cinco gr-aus,
nordeste (85 Q NE); o terceiro (,3'»
lado é um segmuento retilíneo, com
quinhentos e sessenta e cinco metros.
(565m) que parte da extremidade do
segundo (2 Q ) lado, com o rumo magnético de dez graus e quinze minutos nordeste 00°15' NE); O! quarto
(4 9) lado é um
segmento retàltneo,
com quinhentos e oitenta e quatro
metros (584m), que parte da extremidade do terceiro (39) lado, com o.
rumo norte (N) magnético; o quinto
(59) e último Iedo é o segmento reuíIíneo que une a extremidade do .juarto (4'?) lado descrito ao vértice de
partida.

11

DE

ãutoriza a firma Andréa Salvini &
Cio.,. t.taa., a pesquisar mármore no
município de cachoeira do ttapemcrim, Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87~ nc r. da Constituição e :..105 têrmos
do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de ta-

nelrc de 1940 (Código de Minas), de~
ereta;
Art. 19 Fica autorizada a firma Andréa Salviní & oía. Ltda., a pesquisar mármore em terrenos de sua propriedade nc lugar denominado Côrrego do Macaco, distrito de
nooa
muníctpíc de Cachoeíro d() rtapemerim, Est>adO do Espirito Santo numa
área de trinta e nove hectares e sessenta ares (39,60 ha) delimitada por
Um polígono irregular, que tem um
vértice coincidindo com o canto ncrdeste (1\TE) da área de lavra de marmore concedida a Silva Areal Mármores e Granitos S.A. pelo Decreto quarenta e quatro mil novecentos e
cinqüenta e seis (44'.956) de vinte e
oito (28) de dezembro de mil novecentos e cinqüenta e"l1QVe (1959) e os
lados a partir dêsse vértice, são assí.n
definidos: o primeiro (I0) Jacto, com
mil cento e noventa e três metros
(1. 193m) , parte do vértice inicial, na
direção sudeste (E.E) coincidindo com
a divisa a este (E) da área- descrrta
no decreto referido; o segundo <2'!)
lado é, um seguimento retdlíneo, com
duzentos e setenta e quatro metros
(274), que parte da extremidade do
primeiro (19) lado descrito, Com. rumo

Parágrafo único. A execução da presente autorização fica, sujeita às er.típulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
e, existência na jazida, como associado de qualquer das substância.s a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias uts.
crímínadag pelo Conselho Nacícna; de
Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de qua ~
troeentos cruzeiros ro-s 400,00) e s~d.
válido por dois (2) anos a. contar da
data da transcrição no livro próprio
de Regtstro das Autorizações de 2esquisa,

Art. 39 Revogam-se as dlsposlçóas
em contrário.
Braefha, 11 de dezembro de 1963,
142Q da Independência e 75Q da República.
JOÃo/ GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECREI'O N<? 53.171 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1963

Autoriza Chaves, Fumo & Cia, Ltâa,
a pesquisar minério de ferro no município de Moeda, Estado de Minas
Gerais

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe contere o art.
87, nv X, da Constltuiçào e nos têrmos
do Decreto-lei no 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorlzada Ohavea,
Fumo & Cla . Ltde:., a pesquisar mí-

Aros

DO PODER

ExE::::L"TIVO

431

nérfo de ferro, em terrenos de pro- se refere o art 29 do citado Regupriedade dos herdeiros de José Pereí- lamento ou de outras substâncias díscrrmínadas pelo Conselho Nacional de
ra do Carmo e outros no lugar denominado Serra do Vieira ou Agua Lrm.,
Pesquísas ,
pa, distrito e município de Moeda, EsArt. 29 O título. da autorização ue
tado de Minas Gerais, numa área de
pesquisa, que será uma via autêntaca
setenta e três hectares quarenta e três
cesto ,D~cl'eto, paga-rá a taxa de 6e-o'
ares e sessenta centlares (73,436() l1a)
tecentos e quarenta cruzeiros oo, ...
delimitada por um polígono místdltneo
(Crg 740,.GO) e será válido pelo prazo
que tem um vértice a, duzentos e dede dOIS (2) anos a partir da data da
zesseis metros (216m) no rumo magtranscríçãc no livro próprio" c.e ~e·
nético vinte e- quatro graus sudoeste
gístro das Autorizações de Pesqu..ia"
(24(' SW) da extremidade sul ·(8) da
Art.. 39 Re"C"Zam-se as casposicoe s
casa de alvenaria de propriedade dos
em contrár"o.
herdeiros de Alexandrino de AI.." car
Brasília, 11 de dezembro de 1963
e os lados, a partdr dêsse vértice, DS
1429 da Independência e 759 da Reseguintes comprimentos e rumos magpública.
néticos: quatrocentos e sessenta e oito
JOÃo JOULART
metros e cinqüenta centímetros
(468,50m), setenta e três graus e vínAntônlo de Oliveira Brito
te.e seis minutos sudeste (73° 26' SE) ;
cento e vinte e oito. metros (128m) ,
onze graus e um minuto sudeste ...
DECRETO N9 53.172 - DE 11 DE:
(119 01' SE); cento e dois metros
DEZEMBRO DE 1963.
(102m), trinta e três graus e dez minutos sudoeste (339 1{)' SW), noven-.'
ta e cinco metros e, cinqüenta cem.í o Autoriza a Centrais Elétricas fie Goiás
S. A. (CELG) a ampliar seu sismetros (95,50m), sete graus quarenta
tema de, transmissão. /
e cinco minutos sudeste (7~ 45' SE):
cento e trinta e sete metros U3'im;,
o Presidente -da República, usando
quatro graus quarenta e oito minutos
da atribuição que lhe confere o 8,1'sudeste 4948' SE); duzentos e dezoito
tigo 87, inciso I, da ConstitUlçào, e
metros (218m), quinze graus e dezesseis
minutos sudoeste (159 16' SW); cu- nos têrmos do artigo 5° do DA!.~_~et..o
lei nv 852. de 11 de novembro de 1938,
zen tos e dezoíto metros (218m), ceze9
nove graus quarenta minutos sudoeste combinado com o artigo 8 do Decreto-lei nv 3,763, de 25 de outubro de
09Q 40' SW); cento e vinte e, quatro
metros (124m), dois graus cm.iüen '-\. 1941, decreta:
e seis minutos sudoeste (29 56' SW);
Art. 19 Fica autorizada Centrais
quarenta e oito __ metros (48m), seis
Elétricas de Goiás S. A. (CELG) 8,
graus e um mínuto sudc
(()'J 01'
ampliar "eu sistema de transmissão
SW); cinqüenta e sete metros \57ffiJ
de energia elétrica, mediante a constrmta e três graus e trinta e um mi- trução da linha de transmissão entre
nutos sudoeste (339 21' SW); noventa
a subestação, existente em Nazário e
metros (90m) dezessete graus dezesseis a subestação da cidade de parmerras
minutos sudoeste (179 16' SW); cento
de GOiás, cuja montagem fica iguale cinqüenta' metros 050m) , sete graus mente autorizada.
e dezesseis minutos sudoeste (79 16'
§ 19 A linha de 'transmissão destiSW') ; aeíscentos e oitenta e um metros
na-se a suprir de energia elétrica Q
(681 m) sessenta e seis graus U'XOf,.:t3
município de palmeiras de Soiâs o
(6{i9 NW), atingindo a interseção do
§ 2° ApÓS a aprovação dos projetos,
córrego Agua Lima com a rodovia para
pelo Ministro das Minas e Ep.ergia,
Moeda; daí, pela mesma rodovia € em serão
fixadas as características 'técdireção oposta à Moeda, até o ponte
nicas das instalações.
de partida.
nrt.. 29 A concessionária deverá saParágrafo único. A execução da
tisfazer às seguintes condições:
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamente aprovado
I - Submeter à Divisão de .éguas,
pelo Decreto nl? 30. 23Q. de 1 de dedo Departamento Nacíonad da Prozembro de 195-1, uma, vez se verifique dução Mineral, do Ministério das Minas e Energia, dentro de noventa (90)
a existência na jazida, como associadias, contados da data da publjcaçâõ
do de qualquer das substâncias a que
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dêste Decreto, os -profetos e orçamentos "(las obl:as a reaLzay.
II - jnícíer e eoncluír es obras nos
prazos que forem fixados pelo Mínístro das Minas e Energia..
PaTágràfo único. Os .rrazos referi-

dos neste ar-tigo poderão ser prorrogados pelo
Energia.

Ministro

das

Minas e

Art. 39 :Ê::ste Decreto entra em viêor na data 'de sUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de .L96:3;
1429 da Independência e 75!? ela República.
JOÃo

GOULART

Antonio 'de Oliveira Brito

DECRETO Nº 53.173 - DE 11
DEZEMBRO DE 1963

DE

Dispõe S6bre a denominação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Cristo Rei, _de São t.eoioiao.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
.87. Item I, da Constítuíçâo. e tendo
em vista o que consta no processo número 74.431-62, do Ministério da
Educação e Cultura, decreta:
Artigo único. A Faculdade de r'nosofla. Oíênciae e Letras Cristo Rei, situada em São Leopoldo, Estado do
Rio Grande do Sul, e à qual.se refere o Decreto nc 44.839, de 11 de novembro de 1958, passa a denominarse Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de São Leopoldo,
Brasília, em 11 de dezembro de
1963; 142Q da Independência e 75\> da
República.
JOÃo GOULART
Julio Furquim Sambaqusj

DECRETO N9 53.174 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1963.

Autoriza Bmpreea de caolim ctao. a
pesquisar caulim no município àe
Juiz de Fora, Estado de Minas Ge-

:rais.
O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe contere o arr,.
87, nv I da Constituição e nos têrmos do' Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Códig-o de Minas), decreta:

ExEcUTIVO

Art. 19 Fica autorizada Empreza
de Oaclim Ltda. a pesquisar oáurím
em terrenos de propriedade de Thomaz Batista de Souza no lugar denominado 1< azenda Santo Antônio da
Cachoeira, distrito de Ihitáguara, município de Juiz de Fora, ~stado de
Minas Gerais, numa área de trinta
e oito hectares e quarenta e um ares
(38.41 ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice
no canco sudeste (SE) da Sede do
imóvel citado e ()S lados a partir dês.se vértice, os seguintes compr.mentos e rumos magnéticos: trezentos e
quinze metros (315m), quarenta e nove graus noroeste (49° ~W); noventa
e sete metros (97m) dezessete <?;raus
sudoeste (179 SW); quatrocentos .e oito metros (408m) vinte e cinco graus
sudoeste (25 9 SW); duzentos quarenta e nove metros (249m), cínquenta
e dois graus e trinta minutos suaneste (529 30' SW); cento 'e quarenta e
sete metros (147m), setenta e 11m
graus-eudoeste (719 SW); duzentos e
dez metros (210m), quatro graus 'sudeste (4° Sl!:); quatrocentos e onze
metros (41lm) , trinta c cinco graus
sudeste (359 SE); seiscentos metros
osoonn , trinta e três graus nordeste
(33Q NE); o nono (9Q) lado é. o segmento retilíneo que une a extremadade do oitavo (8Q) lado, descrito,
ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorfzacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento -tPfOVU.do pelo Decreto ne 30. 23B, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verrfique a existência na jazida, como
associado de qualquer das SUbstâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
ôêste Decreto pagará a taxa de trezentos e noventa cruzeiros (Cr$ •.
39{),OO) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75° da República.
JoÃo GoULART
Antônio de Oliveira Brito

ATOS DO PODER ExECUTIVO

-DECIL.'RTO N9 53.175 _

DE

11

DE

DEZEMimo DE 1963

Autoriza. a emprêsa de mineração
Lavras santo Amam t.uia., a pesqussa- argila no município de Mogi
aàS CTUZeS, Estado de São Paulo-

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

go 87, nv I, da õonstituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
.29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a emprêsa
de mineração Lavras santo Amaro
Ltda., a pesquisar argila em terrenos de sua _propriedade no bairro
Oaputera, distrito e município de
Mogl das Cruzes, Estado de São Paulo, numa área de quinze hectares
vinte e seis aJ:es e cinqüenta e dois
centrares (15,2652 ha) , delimitada
.por um polígono místílíneo, que tem
um vértice a quatrocentos e sessenta
e seis metros (466m), ao rumo mag.,
métdco de oitenta e dois graus sudoeste (829 SW) do marco quilométrico sessenta e cinco (km 65) da estrada de rodagem Mogi das Cruzes-Capela do RIbeirão e os lados fi, partir
dêsse vértice, os seguintes compnmentes e rumos magnéticos: cento
e setenta e 'UIl1 metros e noventa centímetros (1n,90m) , dezessete graus
vinte e cinco minutos noroeste (17'1
25' NW); setenta e dois metros' (72m)
setenta e três graus trinta minutos
sudoeste 1739 3(;' SW); noventa e
dois metros (92m) , oitenta e dois
graus trinta minutos noroeste (829
3()' NW); cinqüenta e oito metros
(58m), cinqüenta e oito graus n oroeste (589 NW); cento e oito metros
(108m) , trinta e três graus noroeste
(339 NW); cento e trinta metros
(l30n1) , sessenta e oito graus . trinta
minutos sudoeste (689 30' SW); qua.,
renta e oito metros (48m) ,setenta.
graus trinta minutos sudoeste (7(}9
30' SW); vinte e oito metros e trinta centímetros (28,3(l1fi), quarenta e
dois graus seis minutos sudoeste (429
06' SW); vinte e dois metros e ses,
senta centímetros (22,60m), quarenta
e oito graus cinqüenta e nove mínutos sudoeste (480 59' SW); cinqüenta
e um metros é cinqüenta centímetros
(51,50rn), quarenta e seis graus vinte
e sete minutos sudoeste (469 'l}7' SW) ;
quatrocentos e oitenta e nove metros
-e dez centímetros (4'89,1Om). quinze
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graus cinqüenta e quatro minutos
sudeste (159 54' SE); o décimo segundo raco é a margem direi ta do
Ribeirão da Estiva, que, partindo da
extremidade do décimo primeiro. lado,
vaí até ao vértice de partida.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica suje tia as
estipulaçõ-es do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se vert,
fique a existência lia jazida, como
associado de qualquer das substân..
cías a que se refere o art. 29 do ci...
tado Regulamento ou de outras subs..
tâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo de autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tra,
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes..
quisa.,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 11 de dezembro de 1963;
1429 da. Independência e 759 da República.
JOÃo GouLART

Antonio de Oliveira Brito

DEORiETO N9 53. 176 - DE 1,1
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza Serrana S. A. de Mineração a pesquisar apatita no muni;
cípio de Jac'lipiran(Ja, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
d-e janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizada Serrana
S, A. de Mineração- a pesquisar apatita, em terrenos devolutas. no lugar
denominado Morro Grande, distrito
de Cajati, município de .Jacupíranga,
Estado de Sita" paulo, numa área de
duzentos e vinte hectares (220 haó ,
delimitada por um polígono irregular que tem um vértice no final da
poligonal, que partindo do marco de
concreto da procuradoria do Patrimônio Imobiliário e Cadastro do Estado de São Paulo, cravado na con-
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fluência do ribeirão Banana.l no rio
Jacupiranguínha, apresenta Os setcs comprImentos e rumos maggum,'
oItocentoS e• vinte metros
De lCOS:
t '
82U ) vinte e cuatrc graus eres

~in~o~nordest'Ç (24<;> G3' NE): mil

seiscentos e trinta. metros

(!. 630m? '

quarenta e quatro graus e trmta

illl.-

nutos nordeste (44<;> ~O' NE); a par.,
tdr dêsse vértice, a poligonal da área

de pesquisa assim se define. por .seu~
comprimentos e rumos magnétícoa:
quinhentos e cinqüenta metros (55fJ
mi este (E); mil seiScentos e sessen_
ta 'e seis metros (1.636mJ, norte
(N); mil e qumnentos metros (l~. OD
m) oeste (W)· novecentos e trinta
~etros (930m),'sul (S); mil e duzentos metros (1.200m), cinqüenta e
doís 'graus e trinta minutos sudeste
(52' 30' SE).

ParáO'rafo único. A

execução da

present~ autorização fica sujeita as

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 195-1, uma vez se ver:·
fique a existência na jazida. co~o
associado de qualquer. das substâncias a que se refere o art. 207 do citado Regulamente ou de outras substâncías di.s:criminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
_
Art. 2Q O título da autoJ.'izaçao de
pesquisa, que S81'á uma v.a autêntí ,
ca dêste Decreto, pagará a taxa de
dois mil e duzentos cruzeiros (cr$
2.200,00 e será válido por dois, (~)
anos a contar da data da transcrrçao
no Iívro próprio de Registro das Autorfzacôes de pesquisa.
Art , 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasil:a, 11 de dezembro de 1963;
14:29 da Independência e 75 da Re.,
púbUca,
JOÃo GOULART

de janeiro de 1\,)40 (Co~ligo de Mi-.
nas), decreta:
Dcrt. 19 Fica autorizada a Minera.ÇãD BICO D'Arara S,A. a cavrar cassnei-rca em terrenos de sua prcprredade, 'no lugar denominada jsnxertaao distrito 6 município ue Carnaúb., dos Dantas. Estado do Rio Grande do Norte, numa área de treze nectares quatro ares e dezoito centíares ~13,0418 na;

DE

11 DE

DEZEMBRO DE 1963.

Autoriza Min-er,1.çô.o I3ico D' Arara. S.A
a lavra?" cassiterita no município de
Carnaúbá dos Damtus, Estailo do
Rto Grande i ú Norte.

o Presidente da República, usando
da atr ibuíçâc que lhe confere o art.
87 no I da õonstdtuíçâc e nos têrmos do' Decreto-lei ne 1. 985, de 29

delímítada por ~n:

pc-hgono Irregular que tem zm veruce a cento e dezoito mete-os (118m)
no rumo verctacetro.. sessenta e dois,
graus e quarenta e cinco minutos su-

45' S'V) da .),~ - aaem ,).1)
e os lados a par tír ;lê;,·
se-vértice, os seguintes compl'lment06 e
rumos verdadeírcs ; trezentos e cuaren-.
i-a e sete metros e cínquenta cantemetros (347.50'ill), cmquenta ~ 'CinCO
graus e vinte minutos sudoeste (5,5 0
20 SW); cento e vinte e dois me-crcs (122m) sessenta e três grau ...
cmquenta minutos sudoeste (639 bD'
SW)·· cento e sessenta e três metros<I63m.) , oitenta e quatro graus e cinco minutos sudoeste (8-4Q aD' S"V);
quarenta metros (40mT. quarenta: eseis graus e vinte e cinco minutos noroeste (460 25' NW); dezesseis metros (16m), oito graus e vinte e cinco
minutos nordeste (89 25' NE); cento.
emquenta e oito metros e cinquenta
e um centímetros (l58,51m) quatro
graus cínquenta minutos .nor'i:este
(4Q 50' NE); cento noventa e trêsmetros: e vinte centímetros 093,2Dlnj
setenta e nove graus e cinco aÜGliOOS
nordeste (79l,> 05' NE); trezentos sessenta e nove metros (369m), sessenta
e sete graus e cínquenta e cinco minutos nordeste (679 55' NE); cento
sessenta e. três metros (163m) vinte
e nove graus e quinze minutos sudeste (299 15' SE). ,Esta autorização
outorgada mediante as condições.
constantes do parágrafo único do art.
28 do Código de Minas e dos artagos
32 33, 34 e sues alíneas ai em .das
ses-túntes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
meno.onadas neste Decretá.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, oe" 1 de
dezembro de 1951. uma vez s~ verifique a existência na jazida. como
assecíado de..qualquer das euostâncías
a que se refere o art. 29· do citado
Regulamento ou '"~e outras substâncias.

doeste

(62~

Açude Piauí

é

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO Ne 53.177 -

F-uu:CUT:lv0·

c
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dlsorhninadas p210 Conselho Nacional

de Pesquisas.

Art. 29 O concessionário da auto-

rização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos na forma da lei, os
tributos que forem devidos à UIü[3,o,
ao Estado 'e ao Município em cumprimento dó disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrlga~'bes que lhe incumbem a amorfzaçâo de lavra será declarada caduca OL' nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de. Minas.
Art. 49 Af:, propriedades vizinhas estão Sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arbígos 39 e 40 do Código de Minas.
Art. 59 O concessi-onário da autorização será ,fiscalizado pelo Departamento Nacíona.l da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71. do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá
por titulo êste Decreto que será
transcrito no livro próprio de Regfstro das Autor1zações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros <cr$ 60000).
Art. 7') Revogam-as as disposições
em contrário.
Br'asíIia. n de dezembro de 1963
1~29 . da Independência e 759 da Re~
publica.
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO NO? 53.178 - DE 11.
DEZEM~RO DE 1963.

DE

~Autoriza ~ Emprêsa de caolim Ltda.

a pesqzusor feldspato, no muaucipio
de. Maricá, Estado do Rio de Ja-

aes-o.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã,o que lhe confere o art.
87, nc I, d~ Constituição e nO.5 têrmos do Decreto-lei nv 1.985 de 29de janeiro de 1940 (Código "de Mí-

nas), decreta:

Art. 19 Fica autorizada a Empresa
de Oaclun Ltda . a pesquisar.."eldspato. em terrenos de propriedade de José Menezes Maríns, no distrito de
Itapete.ú, município de Maricá Estado do Rio de Janeiro, no imóvel

denominado Cassorútiba numa, área.
de trin-ta e sete hectares e sessenta.
e três ares (3'7,63 na) delimitada por
um pojigono ürregular que tem 11!:l
vértice a mil cento e setenta metros
(l.170m) no rumo magnético trinta e
nove graus olnquenta e dois minutos
sudeste (399 52' SE) do cruzamento
das .estradas de rodagens Mícaela e
Pilões - Cassorotíba, e os lados, a
partir dêsse vértice. OS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: y'.linüentos e quarenta e um metros
(541m) oitenta, e . nove graus dezoito minutos nordeste (899 18' NE) ~
quatrocentos e sessenta e cinco meros (4-6Sm), treze graus três nunuros .cudoeste Cl39 03' SW) ~ duzentos
e vinte e um metros e cínquenta cen..
tímetros (221,5üm), setenta e cinco
graUS cinco minutos sudoeste (759 05~
SW); trezentos e oitenta e três metros
e setenta centímetros (383,7{)m), ses.:.
senta e quatro eiTauS quatorze mínutos sudoeste (649 14' SW); seiscentos

.e vinte metros e emquenta cenumetros (620,5üm), oitenta e sete graus
quarenta '- cinco minutos sudoeste
(3'7°4'5' SW); seiscentos e quarenta
e sete metros e cínquenta centímetros (0647,50m) treze graus vinte e
trê.s minutos' nordeste (139 23' NEJ;
cuínhentos e noventa e sete metros
ít'&'7m). oitenta e cinco graus cínquente minutos nordeste (859 50 NE)'
Parágrafo único.

A

execuça,; d~

presente autorização fica sujeita às
estàpulações do Regulamento aprovaLO pelo Decreto nv 30.230 de 1° de
dezembro de 1951, uma vez se venríque a existência na jazida, -como assocladQ de. qualquer das substâncias
a que se refere o art . 29 do citado
Regulamento Ou de outras substãncjas discriminadas pelo Conselho Nactonal de Pesquisas.
Art. 2° O titUlo da autorização de
l~~S~l;]sa que será uma via autêntica
ueste Dec~eto, paga-rá a taxa de trezentos e oitenta cruzeiros (Cl'S 380 00)
e será válído POl .lois (2) anos a
:~:t:ta! da d.~t·d da transcrição no Iívro
propno ~e Regfstro das Autol'izações
di:' Pesquisa
Art. 3 9• ~evogam-se as disposições

em contráno,
Brasília 11 OE dezembro de F'SS
i~2Q . da Indeper.dência e 750 da R"'e';
r:'l.·bJ;ca.

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

. "
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DECRETO N'? 53.182 - DE 11
DEZEMBRO DE 1963

PODER

DE

Autoriza a Companhia de Mineração
Rio Acima a laoror calcário, dolomua e mármore, no município de
Santa Bárbara, Estado de Minas

Gerais.

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

decreta:
Art. I? Fica autorizada a Companhia de Mineração Rio Acima a lavrar calcário, doIomita -e mármore, em
terrenos de sua propriedade, nas fazendas Candarela e Mato Grosso, distrito de conceicâoLdo Rio Actma,
munleípío de santa Bárbara, Estado
de Minas Gerais, numa área de qua-

trocentos e oitenta hectares (400 hai ,

delímítada por um retângulo que tem
um vértice na confluência do córrego
Moinho no ribeirão Candarela e os
fados, divergentes dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdaüeíros: três mil metros (3.000 -nu,
Vinte e um graus e três minutos noroeste (21º 03' NW); mil e seiscentos
metros (1.600 m) , sessenta. e oito
graus e cinqüenta e sete minutos nordeste (68º 57' NE). Esta autorização
é outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo úníco do ar ..
.tigo 28 do Código de Minas' e dos
artigos 32. 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código; não expressamente
mencionadag neste decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pele Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 29 O concessionário da autorlzaçãc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
3-D Estado e.ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3º Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das

ExECUIJ:IVO

obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As prop'nedades vizinhas estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e40 do Código de Minas.
Art, 59 O concessionário da autorização será físcalízado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terá
por título êste decreto, que será -tranecrttó no livro próprio de Registro doas
Autorizações de Lavra, após o pagamento da taxa de nove mil e s-eiscentos cruzeiros (Cr$ 9.600,(0).
Brasília, 11 de dezembro de 1983'
142 Q ,da Independência e 759 da Re:
pública.
JOÃO

GOULART

Antônio de oliveira B;"ito

DECR~O

N9 53.183 -

DE 11 DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoríea a Companhia de Cimento
Portuinâ Brasília a pesquisar calcário, no município de Corumbá de
Goiás, Estado de Goiás.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tígo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 19"40 (Código de Minas),

decreta:

Art. 1Q Fica autorizada a Companhia de Cimento Porbland Brasília a
pesquisar calcário em terrenos' de pro.;.
prfeôade da Companhia Níquel Tocantins, no lugar denominado Fazenda do Funil. distrito e município de
Corumbá de Goiás, Estado de Goíás
numa área de quinhentos hectares
(500 ha) , delimitada por um paralelogramo. que tem um vértice a mil
e sessenta metros (1.060 rrir-, no rumo
setenta e seis graus noroeste (769
NW) da sede da Fazenda do Estreito
e os lados, a partir dêsse vértice, Os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros (2.000 m)
oitenta e oito graus nordeste (889
NE); dois mil e quinhentos metros
(2.5GO m) , um grau sudeste (19 SE)'
dois mil metros (2.000 m) , oitenta é
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oito graus sudoeste (889 SW); dois
mil e quinhentos metros (2.5DO m) ,
1Un grau noroeste (I? NViT).
Parágrafo único. A execução da
presente autcrízação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
ce refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
142° da Independência e 759 da República.
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N° 53. 184 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1963
Autoriza a Companhia Minas da
Jangada S. A. a pesquisar minério
de ferre no mumicipio de Brumadinho, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, tíe 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Companhia 'Minas da Jangada S. A. a pesquisar minério de ferro. em terrenos
de sua propriedade na Fazenda da.
Jangada, distrito de Piedade do Paraopeba, município de .grumadlnho,
Estado de Minas Gerais, numa área
de quatrocentos e seis hectares, setenta e dois ares e trinta e um centiares (406,72 31 haj , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice a seiscentos trinta e três
metros e cinqüenta e cinco centímetros (633,55 m) no rumo verdadeiro
quarenta graus dezenove minutos
nordeste (40° 19' NE); do Pico da
Jangada e os lados, a partir dêsse

vértice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: duzentos e sessenta metros (260m), dezesseis graus
quarenta e quatro minutos sudeste
(16 9 44' SE) setecentos e trinta e
quatro metros e sessenta centímetros
(734,60 m) , doze graus quinze minutos sudoeste (12° 15' SW); dois mil
duzentos e quarenta e cinco metros
e oitenta e nove centímetros
.
(2.245,89 n) , quarenta e seis graus
onze minutos sudeste (46° 11' SE);
quatrocentos e quarenta e cinco meucs (445 m) , sessenta e um graus
nordeste. (619 NE); mil quatrocentos
e quarenta e oito metros (1.448 mo ,
trinta e três graus trinta minutos no ..
roeste (33° 30' NW); mil seiscentos
e oitenta metros (1. 680 m) , quarenta
e oito graus nordeste (489 NE); mil
metros (1.000 m) , vinte e nove graus
noroeste (299 NW); dois mil e noventa e seis metros e setenta e três
centímetros (2.096,73 m) , sessenta e
quatro graus trinta e três minutos
sudoeste' (649 33' SW).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discrfmíriades pelo Conselho Naotonal de Pesquisas.
ArL 2° O titulo da autorização de
Pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil e setenta. cruzeiros .........•.
(Cr$ 4.070,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da 'transcrição no livro próprio de Registro
das Autcrizacôes de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 19'53;
1429 da Independência e 75° da República.
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito
DECR.ETO N9 &3.185 -

DE

11 Dl!:

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza a Carbonífera Cricuima: Limitada a unrmr carvão mineral no
município de Criciúmui, Estado dAi
santa Catarina.

O Presidente da República, usando
da atribuíçào que lhe confere o ar-
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tiO'o 87 nc I, da Constituição e nos
drmos' do Decreto-lei nv 1.985, de

29 ele janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas) decreta:
Art. 19 Fica autorizada a carboní-

fera Crícíúma Ltda. a lavrar carvão

mineral em terrenos de propriedade
de Júlia Mlnatto e outros, no distrito de Porquílhinha, município de

Crtcíúma. Estado de Santa Oatartna.
numa área de novecentos e setent- e
cinco hectares

<975 haj

delímítada

por -um polígno mtstüíneo que tem
um vértice a três mil e qumhencos
metros (3.500 m) , no rumo vernadeíro quarenta graus nordeste ..... __
(4{}0

NE) da confluência dos rios São

Bento e Mãe Luzia e os lados. (J.
partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadelrcs: '1!1
metros (1. 000 fi), este (E); seis mn
e quinhentos metros (6.-500 m) . sul
(S); mil metros (1.000 nn , oeste
rwr : o lado místílíneo da poligonal
é a margem esquerda do rio Mãe LUzia e compreendido entre a extremidade do último lado retilíneo acima
descrtto e o vértice de partida. Esta
autorização é outorgada medlantevas
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos arts. 32, 33, 34 e suas alíneas.
além das seguintes e de outras constantes do mesmo código, não expressamente mencícnadas neste decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita 3,8
estipulações do Regulamento aprov-ado pelo Decreto no 30.230, de 1 dê
dezembro de 1951, uma vez se verafique a existência na jazida, corno
assccíado de qualquer das substânciàs a que se refere o art. 2° do cítado regulamento ou de outras substànclas dtscrimtnacas pelo Conselho
Nacicne.í de Pesquisas.
Art. 29 O concessionário da aUMrfzaçâo fica obrigado .. recolher aov
cofres públicos, na forma da lei, os
trfbutoa que forem 1e."i<108_ à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.
Art. 3'1 Se o concessionário da :h'l.torízacâc não cumprir qualquer das
obrígacões que lhe;' incumbem a autortzaeâo de lavra será declarada ~8"
du-a ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas..
Art. 4\' As propriedades- vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dosvarts: 39 e 40 do Código. de Minas.

E.."'{ECUTIVO

Art. 59 O ccncesstcnárto da auto ~
nzação será físcalizado pelo Deportamento Nacional da Produoão iVI~~
neralé gozará dos ra vorcs discrurunados no art. '71 do mesmo Oód'vo

Art. 6° A autorlzacão de lavra terá

por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regis-

tr- das Autorizações de 1:1 vrc. após o
pagamento da taxa de nove mil sete.
centos e cinqüenta cruzcíros
,

cc-e

9.750,00).

Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75° da República.
JOÃo GoULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO

NQ 53,186 DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1963

Autoriza o cidadão brasileiro Athos
Fontes Ferreira a lavrar aoumno
no município de ltamré. Estado de

so» Paulo.

o Presidente da República usando
da atrfbuícâo que lhe co-iredc o ar..
tigo 8'7, n9 I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código deMi'"
nas) decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Athos Fontes Fer-reira a
'lavrar dotomita, em terrenos de propriedade de Amilcar Fontes Ferreira
nos lugares denominados Serrinha e
Posse. distrito, e munícfpío de Itararé.
no Estado de São Paulo numa área
de cento e treze hectares ê' vinte e
sete ares (113,27 ha). delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice na confluência los córregos
Salto e Limeira e os lados. a partir
dêsse vértice. os seguintes comprimentos e Turnos verdadeiros: quinhentos metros (500m). oito graus e
oito minutos sudoeste (89 08' SW);
quinhentos e dez metros (51Qm) sessenta e oito graus trinta e oito minutos nordeste (689 38' NE); seíscentos vinte e oito metros (ô28m) cln ..
quanta e nove graus cínquenta
OIto
minutos nordeste (599 58' NE); seíscentos oitenta e sete metros (687m),
cinco graus dezessete minutos noroeste (5Q 17' NW); trezentos ~ doze 'metros (312m), trinta e seis graus trtn-

e

Aros
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ta e dois minutos noroeste ....
(36? 32' NW); trezentos oitenta e
seis metros (386m). sessenta e nove
graus einqnenta e dois minutos naroeste (69° 52' N·W); cento oitenta e
cinco metros (Igõmj , .eessenta e nove
graus trinta e sete minutos noroesce
(699 37' NW); duzentos metros .. ,'
(2DOm)

cinqüenta graus dezoito mí..

Dutos sudoeste (509 18' syn; cento e
quarenta metros (l40m) , quinze graus
trinta e oito minutos sudoeste ..... _
(159' 38' SW); seiscentos setenta e
seis metros (676m) quinze graus e
dez minutos sudeste (159 10' SE)
duzentos sessenta e nove metros
(269m), trinta e .seís graus e trinta
minutos sudoeste (369 3D' 'JW). E.';,T.il,
autorízaçãc é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33 34 e suas alíneas.
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo Único. A execução da
presente autorização fica sujeita vês
estipulações do Regulamente aprovado pelo Decreto nv 30..l30. de 1· de
dezembro de 1951, uma vez se vertfique a existência na jazida como
associado de qualquer das sut-stãncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamente ou de outras substancias discriminadas pelo Conselho Na-cional de Pesquisas.
Art. 29 o concessionário da auto-rtzaçãc fica obrigado a -ecolher at).:;
cofres públicos, na forma da lei os:
tributos que forem devidos à Untâo.
ao Estado e ao Município em cumprimento do dieposto no art. 8S do CÓ~
digq de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a auronsàcão de lavra será declarada
caduca ou nulavna forma dos artcgos
37 e 38 do Oódlgo de Minas.
Art. 4° As propriedades vizinhas
estã-o sujeitas às servidões de solo e
subsolo para nus de lavra, na- forma
dos artigos 39 e 40 do .Oódigo de Mio.
nas.
Art. 50;> O concessionário da autocizacão será fiscalizado oeío

Depur-

camento Nacional da Produção Mines-al e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavro terá
;por título êste Decreto, que será
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transcrito no livro próprio de Registro das Autorizaçôes de Lavra. após
o pagamento da taxa de dois mil duzentos e oitenta cruzeídos
.
(Cr$ 2, 280,úOl ,

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 11 de dezembro de 1983
142\' da, Independência e 759 da República.
JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.187 DEZEMBRO DE

DE

1963

11

DE

Autoriza o cidadão ra-aeüetro Floriano
Peixoto Soeiro de Carvalho a pesquisar tiolomita no município .de
paraíba do Sul, Estado do Rio àe
Janeiro

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo d7. nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreta-lei" n'' ~.985. de ~9
de janeiro de 1940 (CÓdIgO de MInas) decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Floriano Peixoto Soeíro de
Carvalho a pesquisar dolomita , em
terrenas de sua propriedade, denominados Fazenda Bonfim. distrito de
Encruzilhada município de Paraíba
dà .Sul Estado do Rio de Janeiro, numa área de onze hectares, noventa e
três ares e sessenta centiares
(11.9360ha) delimitada por um quadrilátero que tem um vértice no flnal do camlnhamento. que partindo
da ponte da estrada de rodagem oa,
Vl1rD ---.,; sertão do Oalixto sôbre o
córrego Cavuru apresenta, os seguíntoa comprimentos e rumos magnéticos: noventa e três metros (93 m) ,
vinte cmco graus e trinta minutos sudeste (250;> 30' SEl; duzentos e oitenta
e quatro metros e oitenta centímetros (284·80 m) . oitenta e quatro
graus e .cinco minutos sudeste
.
(849 05' SE); cento e setenta. e seís
metros e cinquenta centímetros
(176.50 m) setenta e dois graus e
cmquenta minutos nordeste
.
(720;> 50' NE); duzentos e setenta e
nove metros e setenta centímetros
(279,70 m) . setenta e três graus sudeste (739 SE), A partir dêsse vértece a poligonal envolvente da área
de pesquisa. assim se define, por seus
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comprimentos e rumos magnéticos;
trezentos e dez metros (310 m) l'e~
tenta e três graus sudeste (739 SE);
trezentos e oitenta e quatro metros e
dez centímetros (384.10 m) trinta e
dois graus e cinquenta e cinco minutos sudoeste (32955' SW); trezentos e cinco metros (3(}.5 m) , sessenta,
e sete graus e quarenta minutos noroeste (679 40' NW); trezentos e sessenta e cinco metros (365 m) , trinta
e dois graus e cínquenta ~ cinco m,
nutos nordeste (329 55' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 31}. 230 de "1 de
dezembro de 1951 uma vea se verifique a exístêncíà na jazida, como
associado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Oonselno Nacion~n
de Pesquisas.
Art: 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via a.'ltêntica
dêste Decreto pagará a taxa de trezentos' cruzeiros (Cr$ 300.00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data ~. transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesqutsa.
~
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963'
1429 da Independência e 1M da Re:
pública.
JOÃo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DEORETo NÇ) 53.188 _ DE 11
DEZEMBRO DE 1963

DE'

Autoriza o cidadão brasileiro Antônio
Nacle Habib a pesquisar quartzo, -pe:
aras coradas e mica no município ae
Governaàor ValaClares Estaao lLe
Mina-s Gerais.
'

o .Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ai-t.
87; nv I, da Constátuição e nos têrmos
do Decreto-lei n 9 1. 9S5, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
'brasileiro Antônio Nacle Habib a pesquisar quartzo, pedras coradas e mica
em terrenos de sua propriedade, em

condomínio com outros, no. imóvel Fazenda ganta Amélia, distrito e muniópio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa área de
trezentos e três hectares e cínqüenrae sete ares (303,57 ha) delimitada por
um polígono irregular que tem um.
vértice a setecentos sessenta e cinco
metros (765m), no rumo magnético
oitenta e seis graus trinta minutos
sudeste (86<;> 30' SE) da extremidade.
sudeste (.SW) da casa sede da Fa~
zenda santa Amélia e Os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumo, magnéticos: dois míl.
duzentos cinqüenta e oito metros ...
(2. 258m), dois graus trinta minutosnoroeste (29 30' NW); quinhentos qua..
renta e seis metros (546), setenta '8'
sete graus e quarenta minutos nordeste (779 -40' NE);. duzentog cuaren.. .
ta e dois metros e cinqüenta centt-,
metros (242,50), oitenta e nove graus
e .vinte minutos sudeste (899 20' SE);
duzentos e três metros e cmqüenbacentímetro, (2ü3:50m), cinqüenta e
nove graus trinta minutos sudeste'
(599 3{}'SE) ; cento setenta e um me..:.'
tros (l71m), vinte e oito graus e dez:
minutos sudeste (280 1'ÜSE); trezentos
sessenta e seis metros (366m), dez'
graus dez minutos sudeste 009' 10SE)
duzentos e cinqüenta metro, (250m),
cinqüenta e dois graus quarenta e emco minutos sudeste (529 45' SE); quinhentos e dois metros (502m), doze
graus trinta minutos sudeste
.
(l2Q 30' SE) ; seiscentos noventa e ::,l;ls
metros (696m). cinqüenta graus su ..deste (500 SE); quatrocentos e quarenta metros (44Om) , sessenta e dois
graus sudeste (629 SE); quatrocentos
oitenta e seis metros (486m), cinqüenta e três graus sudoeste (530 SW-,;
quínhentcs trinta e quatro metros
.
(534m), setenta e um graus dez' mi.. .
nutos noroeste (719 10' NW). trezentos quarenta e quatro metros (344m)
oitenta e quatro graus quarenta e círrco -nínutos sudoeste (84'1 'i'3' SW);
ouaentos sessenta e seis metros ....
(266m), quarenta e nove graus trinta
minutos sudoeste (499 30' &'101); duzentos e dez metros (210m), oittenta e
dois graus trinta minutos noroeste ...
(829 30' NlJIl); quinhentos setenta e
três metros (573m), setenta e trêe
graus e quinze minutos sudoeste ...
~73° 15' SW).
Parágrafo único. A execução da pre-.
sente autorízaçâo fíca sujeita àsvestdpulações do Regulamento aprovado.

44.1
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pelo Decreto ne 30.230, de 1 de dezembro de 1951 uma, vez se verifique
a existência na' jazida, como associado de qualquer da;3 substâncias a que
se refere o art. 2" do citado Regulamento
de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art-, 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de três
mil e quarenta cruzeiros
.
(Cr$ 3. 04.'Ü,{H}) e será válido por dois
(2) anos a contar da d-ata da transcrlção no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 3" Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1963,
1420;> da Independência e 759 da Repú

ou

blíca ,

João

GOULART

Antôn~o

de Oliveira Brito.

DECRETO N9 53.189 - DE 11
DEZEMBRo DE 1963

DE

Autor-iza o cidadão brasileiro c1isp'~m
Alves Iâaçattuies a pesquisar mi'l'l.érios de ferro e manganês no munieipio de 'Pinumçui, Estado de M'l'nas
Gerais.

o .Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, no I, da Constdtuíçâo e nos têrmos
do Decreto-lei nv L9135, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Críspím Alves Magalhães a
pesquisar minérios de feno e manganês em terrenos de propríedads de
João Batista de Prenas no imóvel denommad-, Fazenda do Barreiro, dístrrtoe município de Pitangui, Estado «e
Mim..., Gerais, numa área de trinta
hectares (30ha) delimitada por um retângulo, qUe tem um vértice a trezen tos .trmta e cinco metros (335m),
no rum., magnético de vinte e Sy,k>
graus e trinta minutos nordeste . .".
(26" 30' T\fE) do canto nordeste (NS)
da casa de morada de Gercindo Roque da Silva e os lados divergentes
dÊ'3Se' vértice, os seguintes oomprímen,
tos e rumos .magnétícos: mil metros
(l.OOOm), trinta e Um graus sudeste

(310 SE); trezentos

metros

(300~n)

cmqüonta é nove graus nordeste ....
(59'? NE).

Parágrafo único. A execução de presente autorização fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230, de 1 de de"
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisas, que será. uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3'ÜO,OO) e será.
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963)
142° da Independência e 75Q da República.
JoÃo GOULART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.190 DEZEMBRO DE

1953

DE

11

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Gregório de Moura Teles Santiago a pesquisar argila no municipio de paracatu. Estado de Minas Gerais.

O presidente da República usando
da atribuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 19. Fica autorizado <J cidadão
brasileiro Gregórío de Moura Teles
Santiago a pesquisar argila em terrenos de sua propriedade no imóvel
denominado Fazenda da Vereda. dístrtto e município de Paracatú, Estado

de Minas Gerais, numa área de nove
hectares noventa e seis 3l'es e oitenta.
e quatro centíares (9.9684 ha) , delimitada por um polígono Irregular. que
tem um vértice a. quatrocentos seten-.
ta e sete metros (477m) no rumo
verdadeiro de trinta e dois graus e
trinta minutos noroeste (32" 3''Ü' N'W}

A7üS DO PODEP, EX~ÇUT!VO
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da confluência do córrego da Vereda

e do Quilomb:) e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setecentos
metros (700m), trinta graus trtnte..
mínutcs noroeste (309 3,0' NW); duzentos e nove metros (2-Q9m), quaren-

ta e dois graus sudoeste <429 SW);
setecentos e quatro metros (7'Ü4m),
sessenta e três graus sudeste (639SE) ; setenta e cinco metros (75m) ,
quarenta graus nordeste (:H)!? NE).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprocado
pelo Decreto nv 30.230, de Iv de dezembro de 1951, uma VEZ se verifioue a
exietêncía na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discrimínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Art. 29. O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica.
creste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
valido por dois (2) anos a contar da
cote da transcrição no livro próprio
do Regitrodas Autorizações da Peso.
guisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963,
142° da Independência e 759 da República.

.roxo

GOULART

Antonio de Oliveira Brttc,

DECRETO N9 53.191 DEZKM:BRO DE

DE

11

DE

19'63

1i.uiori,za o cidadão brasileiro Antonio
Faria Ribeiro a pesquisar minério
de terra e dolomita no município

de ttooirito. ectaao de Minas
tais.

-Ge~

O Presidente da República usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Faria Ribeiro a
pesquisar minério de ferro e dolomita
em terrenos de propriedade da Companhía Energia Elétrica Itabtrito. no

lugar denominado Biboca, distrito de
Baçâo, município de Itabiritc, Estado
de Minas Gerais, numa área de cento e trmta.. e quatro hectares (l Séha)
delimitada por um poltgon-, místntneo e que assim se define: tem como
ponto de .amarracâo o marco Biderurgíca cento quarenta e nove (149)
plantado na confluência do ribeirão
~'.([ata Porcos ou do Eixo com o córrego Agua Quente. Segue o ribeirão
Mata Porcos, para norte (N) por
uma extensão dê mil e novecentos metros (19'DOm), até atingir a confluência do riacho Biboca; daí, ao longo
do riacho 'Bj~~oca, por mil cento e sessenta metros (1.160 m) : daí, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e dezesseis metros
(116 m) , quatorze graus e - trinta minutos sudeste 02'! 30' SE); quatrocentas quarenta e- quatro metros (444
111), seis gnmS sudoeste (6 9 SW); duzentos e quarenta metros (240 m) ,
trinta minutos sudeste <3D' SE); setecentos noventa e oito metros .(798
m) , três graus trinta minutos sudoeste (39 30' SW); sessenta e seis metros (66 m) , trinta e sete graus noroeste (379 NW), atingindo Q córrego
da .água Quente, por onde segue com
o comprimento de mil metros 0.000
m) , para noroeste (NW), até o ponto
de partida.
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fícavsujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc '30 .230, de 1 de dezembro de 1951. uma vez se verifique a
existência na jazida. corno associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. :W d: citado Regulamento ou deoutra,s substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2Q • o. título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
trezentos e quarenta csuzelros (Cr$ ..
1.340,(0) será válido por dois (2)
anos a conta-r da data da transcrlcão no lívro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa,
Art. 39" Revogam-se as disposições
em. contrário.
Brasília. 11 de dezembro de 1963·
1429 da Independência e 759 da Re ..
pública.

.roxo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito
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DECRETO 1'-Jl.' 53.192 .-

D;!;

11

DE

DEZZI11EP.O DE 1fl63

!u!..toriza O cidadão bras'le'ro Framceco Xavier de ~]aujo Lima a pesquisar mica, no municrpio iie São
Sebastião elo Maranhão, Estado de
Minas Gerais.

o

Presidente da Repúbltce, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc 1 da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro da
1940 (Código de Minas) ,decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileirn Francisco Xavier de Araujo
Lima a pesquisar mica em terrenos de
propriedade de Clemente Ferreira.
Marques 'no lugar denominado Queiroz. distrito de Santo Antônio dos
Araujos, município de São Seba-tiâo
do Maranhão, Estado de Mina-s Gerais, numa área de cuinze hectares
(15 ha): dellmitada pai, um retângulo
que tem um vértice a cento e cinqüenta e dois metros e cinqüenta
centímetros (152,50 m) , no rumo magnético de treze graus e dez minutos
sudeste (13 9 10' SE) do canto sudeste
(SE) da Igreja- e os lados divergentes
dêsse vértice, 03 segu'ntes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (301) m) . setenta e sete
graus nor oeste (779 NW); quinhentos metros (500), treze graus sudoeste
(l3 Q SW).

'

Parágrafo único. A execução da
presente autorizaçâc fica sujeita às
er típulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, dê 1 de
dezembro de 1951, uma vez. se verifique a. existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 21" do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pele. Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art, 29 O titulo da autorização d,e
pesquisa, que será uma via autêntica
dêSt e Decreto, pegará a taxa d~ trezentcs cruzeiros (Cr$ 30'O,CO) e será
válido por dois (2) anos a. contar da
data da transcrição no livro próprio
da Divisão de Fomento da Produção
Mineral do Ministériü das Minas e
Energia.

Art. 3\1 Revogam-se as disposições
em, contrário.
Brasilta, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independêncíe, e 759 da Republica.
JOÃo GOULART

Antonio de 'Oliveira Brito

DECRETO N° 53 ,193
DEZEMBRO DE

~ DE

11

DE

1963

Autoriza a Companhia Mercantil e
Industrial lngá a pesqui."ar zinco"
chumbo e cobre, no município de
Vazante, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbu.çâo que lhe confere o arti-

go 87, no 1 da Constituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o Decretc-Ieí n- 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorfzada a Companhia Mercantil e Industrial Ingá a
pasquísar zinco, chumbo e cobre em
terrenos de SUa propriedade no lugar
denominado Fazenda do Ouro Pôdre,
distrito e município de Vazante. Est-ado de Minas Gerais. numa área de
setenta e um hectares e ottenba e deis
ares (71,82 ha) , delimitada pDi~ um
polígono irregular que tem um vértice
no marco cravado no Páu .Jacubetro.
na beira de uma cêrca de arame e os
lado, a partir dêsse vértice, os segutntes comprimentos e rumos verdadetros: setecentos e nove metros e se~
tenta e quatro centímetros (709,74 m).,
oitenta e quatro graus e. dez minutos
sudeste (841"10' SE); duzentos e cínrrüenta e cinco metros e quarenta e
ctnco centímetros (255,45m), setenta.
e quatro graus e Quarenta e d0L.<; m!mito" nordeste (74 9 42' NE): quatrocentos e câtenta e quatro metros e
quarenta e nove centímetros 1-434,49
mr , vinte e seis graus e cinco minutos
sudoeste (26905' SW); duzentos e oitenta e nove metros e quarenta e sete
centímetros (289.47 m) , quarenta e
três graus e vinte e dois minutos sudeste (43 922' SE) '; seiscentos e cinqüenta e sete metros e noventa e seis
centímetros (657,96 m) . quatcrae 'graus
sudoeste (149 SW); cento e vinte e
três metros e quarenta e oito centimetros (123,48 m) , tr'nta e dois graus
e Quarenta e seis minutos sudeste
(32 Q46. SE); duzentos e trinta e cue-

ATOS
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tro metros e qua-renta e dois centdme-

tros (234,42 mj , trinta e um F8;uS e
treze minutos sudoeste (31'113 SW);
quinhentos e dc.ze metros e noventa
centímetros (512,90 m) , um grau e
quarenta e quatro minutos sudoeste
(ll'44' SW); trezentos e sessenta e
dois metros e noventa e dois centímetros (362,92 m) , setenta e sete
graus e dezesseis minutos noroeste'
(77'116' NW); mil e sessenta e nove
metros e vinte e um centímetros .
(1. 069,21 m) , vinte graus e crise minutos nordeste (20'1 11' NE); mil duzentos e cinqüenta e dois metros ....
(1.252 m) , trinta e cinco graus e dezesseis minutos noroeste (35916' NWl.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização ficá sujeita às
ertdpulaçoes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de ISS!, uma vez 3e verífique a existência na jazida, como as~
saciado de qualquer das substâncias a
que se refere o ar t. 29 do c.tado Regulamento ou. de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas,
Art. 2\' O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autê-rtíca dêste Decreto, pagará 'a taxa de
setecentas e vinte cruzeiros ccrs
720,0[») e será váfído por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio do Registro das Autorizações de Pesquisa.

Art. 31l Revogam-se as disposições
em c-ontrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75" da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

EXECUTIVO

de janeiro de 1940 (Código delV1i'
nas), decreta:
Art. Ic Fica· autorizada a Mannes-mann Mineração S. A. a pesquisar
calcárío em terrenos de sua propriedade designada Pombal; no local Vista Chinesa, di, trrto e muntcíjno de
Vespastano, Estado de Minas Gerais,
nUIDa área de vinte e quatro hectares
e vinte ares (24,20 haõ , delimitada.
por um polígono irregular flue tem
um vértice no marco de concreto situado no final da rua Coronel Joaquim Silva, do lado esquerdo, onde
se ín'cia uma vala de Iímítes entre
as propriedades de M~nesmann Miner acào S.A. e a gleba de Joaquim
Jorge da Silva e os lados. !t partir
dêsse vértice, ce segutntes comprimentos e rumos magnéticos: cento e vinte
e seis metros (26), dezesseis graus
quarenta minutos noroeste 1169 40'
NW); trinta e quatro metros (34m),
vinte graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (209 55' NW); cento e
noventa e três metros e cinqüenta
centímetros (193,50 m) , vinte e três
graus cinqüenta e cinco minutos nOroeste (23 Q 55' NE); cento e aete metros e cinqüenta centímetros (107,50
rru , sete graus vinte e cinco minutos
noroeste (79 25' NW); setenta e oito
metros e cinqüenta centímetros ....
(7850 m) , sessenta e seis graus vinte
e cinco minutos noroeste (66Ç25' :r-.rw) :
cento e trinta e oito metros (138m),
cinqüenta e oito graus quarenta e
cinco minutos' noroeste (58" 45' NW):
dezessete metros e cinqüenta centímetros (17,50m), setenta e dois graus.
qutnze minutos sudoeste (72Q 15'SW ) :
cento e oitenta e sete metros f187m).
vinte e um graus vinte e cinco mtnutos noroeste (21925'NW); cento e
sessenta e cinco metros (l65m) setenta e quatro graus v'nte e cinco
minutos nordeste <74Ç25'NE) ; sessenta metros (60m) , onze graus ernqüenta minuto, noroeste (11 50'N W) ; trezentos e dez metros (310m)'-, õitenta
graus. quarenta minutos nordeste ....
(80 Ç40'NE); trezentos e setenta e dto
metros (378m), vinte graus vinte minutos sudeste (20920' SE); cento .e
cinco metros e cinqüenta centímetros
(lOS,50m), vinte minutos sudeste ....
«lQ20'SE); cento e cinqüenta e um
metros (151m), quarenta e dois graus
dez m'nutos sudoeste (42Q!(}'SW);
cem metros (100m) quinze graus em...
qüenta minutos sudeste (l5°50'SE):
cento e vinte metros (120m), nove
Q

DECRETO Nc 53.194 -

DE

L

DE

DEZEMBRO DE 1963
Autoriza a Mannezmann· Mineração
S.A. a pesquisar aacono. no município de v eeiaeumo. eeuiao de
Minas Gerais.

o Presidente da Repúblloa, usando
da atrtbu.çâo que lhe confere o artigo 87, nc 1 da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei uv 1. 985, de :t9

Aros

DO

POD!!:R

graus .quarenta minutcs sudeste .. ,'
(9940'SE); sessenta e nove metros
(69m) , sessenta e dois graus cmqüenta minutos sudoeste (62 50'SW) ; setenta e quatro metros e trinta centtmetros (74,30m), cinqüenta e um
graus cinqüenta minutos sudoeste
Q

(51 950'SW) .

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôeg do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30,230, de ~ 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verlftque a existência na jazida, como assoolado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. ::l!? do citado Regulamento' ou de outras substância.')
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 21' O título da autorização de
pesquisa, que será uma vi autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anOs a contar da
data da transcrição no iívro próorto
de Registro das Autoriooçóes de Pesquísa

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da Re-pública.
JOÃo GOULAR~

Antonio de oliveira Brito

DECRETO NQ 53.195 DEZEMBRO DE

DE

11

DE

1963

Autoriza Fosjorita Olinàa S. A, Fasa
-

a lavrar tostorita no município de
paulista, Estado de pernambuco.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, no Ida Const.ituição e ,lOS
têrmos do Decreto-lei no. 1.9-85, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Ar-t. 19 Fica autorizada r'osrortee
01 inda S. A. Fasa - a lavrar fcsfol'ita no lugar denominado Engenho
Desterro, distrito de Abreu e Lima,
município de Paulista, Estado de Pernambuco, numa área de duzentos e
seis hectares. e oitenta ares (206.80 ha)
delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e ses~

EXEC"(i'i,'I'iO

445

senta metros (260m) no rumo verdade.rc sete graus trinta e quatro minutos sudeste (79 34' SE) do marco
quilométricos número vinte e três
(Km 23) da rodovia B.R.lI - Recíre-ooiàma e os lados a partir dêsze
vértice, os seguinte comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e trinta
e sete metros (337m), dez graus quarente, e nove minutos sudeste (ll)? 49'
SE); mal quinhentos oitenta e dois
metros (1. 582m), sessenta e cinco
grau- quarenta e um minutos sudoeste (659 41' SW); duzentos metros ..
(200 m) , setenta graus dezenove minutos noroeste (701' 19' NW); cento
e sessenta- e dois metros (l62m). dezessete graus vinte e seis minutos sudoeste (171'26' SW); duzentos e trinta
metros (230 m) , sessenta graus vinte
e .um minutos sudoeste (60!? 21' SW);
quatrocentos e cinqüenta e· cinco metros (455 m) , quarenta e dois graus
cinqüenta e seis minutos Sudoeste
(429 56' SW); seíccentce e dez metros
(610 m) , cinqüenta e cinco graus cinqüenta e nove minutos noroeste
(55!? 59' NW); quatrocentos e cinco
metros (4{)5m). setenta e seis graus
cinqüenta e nove minutos noroeste
(76°59' NW); quinhentos e cinco metros (505m), cinqüenta e dois graus e
seis minutos sudoeste (529 06' SW");
quatrocentos e sessenta metros ....
(460m), cinqüenta e dois graus quarente e nove minutos noroeste (52!? 9'
NW); quinhentos e trinta e cinco metros (535m), setenta e nove graus
cinqüenta e nove minutos noroeste
(799 50' NW) ; cento e noventa e cinco
metros (195 m) , cinqüenta e três
graus quarenta e um minutos nordeete (53(l 41' N'E)-; três mil trezentos e:
quinze metros (3,3,15 m) , onenta
graus quarenta e Um minutos nordeste (801? 41' ME); novecentos e sessenta e cinco metros (965 m) , sessenta e oito graus e onze minutos nordeste (689 11' NE). Esta autorização
é outorgada mediante as condtcões
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas. além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
menctcnadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
ez.tipulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230,' de 1 de
dezembro de 195J., uma vez se verifique a existência na jazida, corno as-
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saciado de qualquer das substâncias a.
que se refere o art. 29 do citado Re-

aujemento Ou de outras substâncias

discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.

Art. Z'? O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, 08
tributos que forem devidos à União,
ao Estado eaa Município em cum-

premente do. disposto no art. 68 do
Código de Minas,

Art. 39 Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, a autortzaçâo de lavra será declarada caduca
Cu nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Código de Minas.
Art. 4<;> As propriedades vizinhas
estão. sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 40 do 'Código de Minas.
Art. 51' O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra
terá por título êste Decreto. que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, Li-pÓS
o pagamento, da taxa de quatro mil
cento e quarenta cruzeiros (Cr$ ....
4.140,00) .

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 11 de dezembro dé 1963;
1429 da Independência e 75y da República.
JOÃo GOULART

Antonio de

ouoeira Brito

DECRETO N,9 53.19'6 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1963
Asstorizà a Mineração Triângulo Limitada a pesquisar argila, canumi
e feldspato, no município de Tapirai, Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.c I, da Constituição e nos

EXECUTIVO

têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de
29 de janeiro de 194Q <Código de
Minas), decreta:
Art. 1.'.1 Fica autorizada a. Mineração 'priãngulc Lida. a perquísar
argila, caullm e feldspato, em terrenos de sua propríedade, no distrito e município de 'I'aplraí, Estado
de S5,,) Paulo, numa área de doze
hectares
cinqüenta
e dois. ares
(12,52 ha) , .delimitada por um polígono Irregular que tem um vêrúi,
oe a duzentos e quarenta e cinco
metros e dez centímetros (245,10 »n,
no rumo magnético dois graus vinte e quatro minutos sudeste (2°2"::'
SE) do marco ouilométrico número
cento e trinta e-nove (Km 139) da
rodovia estadual Píedade-Juquíá, na
trecho Tapírat-Juquíá e os Lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
comprrmento e rumos magnéticos;
zentos e cinqüenta e três metros e
quarenta e cinco centímetros (279,45
fi), quarenta e três graus e sete
mínutos sudoeste (43 Q07' swj , duzentos e cínqüe nta e três metros e
noventa e cinco centímetros 253,85
m) , quatorze graus e vinte e dois
minutos sudoeste (149 22' SW); treaentos e sessenta e três metros e
vinte centímetros (363,20 n) > oitenta e três graus <C quatro minutos.
nordeste (83 9041' NE); cento e cinqüenta 'e ci-nco metros c cinqüenta centímetros 065,61) m) , setenta
e quatro graus e seis minutos ,IPrdeste (74906' NE); quatrocentos
e
quarenta e quatro metros e sessenta centímetros (444,6ü m) , trinta e
cinco graus e nove minutos noroeste (359 09' NW.)
Parágrafo único. A execução da.
presente autorização fiCa sujeita às
estipulações do Regulamente aprcvado pelo Decreto n.c 30 23'Ü, de 1.9de dezembro de 1951, uma vez se
verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das SH'~;>··
têncías a que se refere c art. 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.

Art. 2.9 O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ ....
300,()Q) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrtçâo no Iívro próprio do Registro das
Autorizações de Pesquisa.
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Art. 39

Revogam-se as

disposi~~ões

em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 1953:
142.9 dà Independência e 75.t? da República,
JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DEORETO N.\> 53.197

DE

11

DE

DEZEMBRO DE 1963

Autorizá a Companhia Brasileira de
Alumínio. a lavrar bauxita no muniCipio de Poços de Caldas, Estado
de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe" confere o artigo 87, n.v I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1,980, de 29
de janeiro de 1940 (Código de IvU-

nas), decreta:
Art. V? Fica. autorizada a Compenhía Brasileira de Alumínio a lavrar
bauxita em terrenos de sua propriedade, no lugar- denominado Paaen-

da Vargem dos Bois, distrito e munícípic de poços de Caldas, ~tado

de Minas Gerais, numa
ârea de
trinta e nove hectares (39 ha) , a<:~
Iimítada por um polígono mletútneo
que tem um: vértice a mil quinbentos e noventa e três metros (1.5fJ3
mj , no rumo verdadeiro - vinte e
oito graus e oito minutos sudoeste
(289 08' SW) da extremidade su,.doeste (.SW) doa tôrre de contrôte
do Aerooôrto de Poços de caldas e
os lddos, a partir dêrse vértice, os
seguintes
comprimentos e
rumos
verdadeiros: trezentos e sessenta e
sete metros e sessenta centímetros
(367,60 m) , trinta e oito graus e dezessete minutos sudeste (38Q17' SE);
rrezentos metros e dez centímetros
(300,lr() m) , sessenta grau e cinco
minutos sudeste <6'0 905' SE); duzen'toiSe cinqüenta e nove metros e
oitenta centímetros (2S9,Büm), qumse graus e trinta e quatro minutos
sudoeste (1'5 9 34' SW); duzentos e
s-essenta metros e quarenta eentimetros (260,4!(}m), vinte e seis graus c
quarenta e seis minutos sudoeste
(2B9 46' SW). O quinto e último lado é o segmento retüíneo, que partindo da extremidade do quarto ,a-.',<)
acima descrito, com c rumo verdadeiro sessenta graus e cinqüenta e
sete minutos noroeste (609, 5'7' NW,)

alcança o córrego da divisa com os
terrenos de Caio e Haroldo .Iunqueíra; o sexto lado é o referido córrego, desde a extremidade do ::J.UÜl.LO
lado até o marco de divisa do ponto de t-ruzamentg do seu eixo aproximado com o alinhamento da 1'0"
dovta Andradas - Poços de Oaláa.s:
o último lado é o alinhamento correspondente a urna cêrca de arame
qu; prolonga pelo lado direito. esta
rodovia de àndrades para Poços de
Caldas, no trecho compreendido entre a extremidade do sexto lado e o
vértice de partí âa.. Esta autorização
evoutorgada mediante as condições
constantes do parágrafo ú-nico (10
art. 28 de Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 c suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento iEtP'·ovado pelo Decreto n.v 30.230, .íe 1.9
de dezembro de 1951, uma vez se
verifíque a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias a que se refere o ert 2.9 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O ccnceasionárfo da auautorização fica obrigado a recoíner
aos cofres públicos, na forma da lei,
os tributos que
forem devidos à
União ao Btstado e ao Mtmlcipro
em cumprimento do disposto no astigo 68 do Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorlzação não cumprh qualquer das
obrig RÇÕeS que lhe incumbem a autcrtzação de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos 37 e 38 do Código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão cujcnos 8,,3 eervidôes de sole e
sub-selo para fins de lavre, na forma dos ar-ts. 39 e 40 do Código de
Mmas .
Art. 5.Q O concessionário da. aUR
torteacão será fiscalizado prlo Departamento Nacinoal da Produção
Mineral e gozará dos favores díscrlminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.'? A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de a-egletrc das Autorizações de Lavra, após
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o pagamento da taxa de setecentos
e oitenta cruzeiros (Cr$ 7-80,(0).
Art. 7.9 Revogam-se as díeposições

em contrárto.

Brasília, 11 de, dezembro de 1963;
1425' da Independência e 75.\1 da República.
JoÃo G<lUlart

Antonio de Oliveira Brito

parágrafo único. 03 prazos a que
se refere êste artigo poderão ser
prorrogados por' ato do Ministro das
Minas e Energia.
Al't. 3° O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 11 de dezembro de 19"63;
1429 da Independência e 759 da República.
J cÃo

DECRETO N9 53.199 - DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1003
Autoriza a Emprêsa Sul Brasileira de
Eletricidade S. A. a construir li~
-ntui de transmissão, no município
de Guarcmirim, Estado de Santa
Catarina.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere O artigo 37, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 5-9 do Decreto-lei

no 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. I? Fica autorizada a Emprêsa
Sul Brasileira .de Eletricidade S. A.

a construir uma linha de transmíssão de energia elétrica entre a Cidade de Guaramírfm e o povoado de
POÇo Grande, município de Guaramirim, Estado de santa Oatarina.
§ 19 "Em portaria do Ministro' das
Minas e Energia, após 'a aprovação
dos projetos, serão fixadas as característdcas técnicas da linha de transmissão.
§ 2° A referida linha' se destina ao
fornecimento de energia elétrica ao
povoado de Poço Grande; município
de Guaramírím, Estado de Santa Catarina, zona de concessão da íntercssada.
Art. 29 caducará a presente autorlzação. independente de ato declaratório, se a concessionária não cumprir as seguintes condições;
I - Apresentar à Dívísão de Aguas
do Departamento Nacional da Produção Mineral do Munistério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro
do prazo de um (1) ano a contar da
data da publicação dêste decreto, os
estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmissão.
II Iniciar e concluir as obras
nos' prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados OU as modificações que
forem autorizadas.

GoULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO r;\' 53.202 DEZEMBRO DE

DE 11 DE

1963

Suspende, provisoriamente, a. aquisição de material permanente e de
consumo para o serviço público, e dá
outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o . . r,
tigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica suspensa, até 15 de
janeiro do ano próximo vindouro, a
aquisição de material permanente e de
consumo, exceto gêneros de alimentação. medicamentos, combustíveis, Iubrrficantes, vestuários para colegtaís,
enfermos abrigados, livros para educandários', bem como Os materiais 1ue
forem considerados de absoluta es..'.
-sencíalídade.
Art. 29 O julgamento da "absoluta
essencialidade", referida no artigo ano
tenor, caberá:
a) aos Ministros de Estados, nos
órgãos que lhes Tcrem subordinados;
b) ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República, nos órgãos diretamente subordinados à Presidência da República;
C) ao

Diretor-Geral do Departa-

menta Federal de Compras, ouvidos
03 respectívcs Ministros de Estad'Ü, nos
casos pendentes de decisão do referi'..
do Departamento, na data do presente decreto.
Art. 39 Não se fará a entrega de
adiantamentos e à emissão de empenhos para aquisição de matertaís que
se não enquadrem nas exceções mencionadas no art. 19.
Pacágrafr, único. A Contadoria-Ge;
raí da República, pelas S11'lS Contadorias e Subcontadorías seccionais,
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nâo registrará os empenhos emttldos
para aqusíçôes em desacôrdc com o
presente decreto.
Art. 4° Os órgãos do serviço púbhco que se não abastecem ~or inter
media do Departamento Federal de
Compras, enviarã., ao referi (lo uépartamento, para fins de con.aõle e
observação de preços, uma das vias
dOs empenho, Ou notas de encomendas que venham a ser feitas nos casos
excepcionais, previstos no artigo I'?
Art. 59 O presente. decreto entrará
em vigor na data de sua publícacão
e sues disposições aplicam-se a tu.
dos os órgãos da Admtnístraçâo Púnuca Federal, inclusive Autarquias.
Art. 6') Revogarú se as disposições
em- contrário.
Brasnía D.F., em 11 de dezembro
de 1963; 1~2Ç>da Independência e 15'l
tia República.
JOÃo- GOULART
Carvalho Pinto.

DECRETO Nº 53. 2Ü'3 - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro
Almiro de Lima Pedreira a -pesquiser bauxita, no município de
Pocos de caldas Estado de MinaS Gerais.

o Presidente da República usando
da atribuiçã-o- que lhe confere o art.
87 nc I. da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código Minas) Decreta:
Art. 19. Fica autorízado o cidadão
brasileiro Ahmro de Lima Pedreira a
pesquisar bauxita, em terrenos de
propriedade de Benedito Ferreira de
Oliveira e outros no lugar denominado Morro das Arvores, distrito e
município de Poços de Caldas Estado de Minas Gerais, suma área de
clnquenta e cinco hectares e oitenta e
dois ares, (55 82ha). delimitada por
um polígono. Irregular que tem um
vértice a duzentos e trinta metros
(23{)m) no rumo magnético trinta e
oito graus sudeste (38ºSE), do marco
do quílometro número sete (Km 7),
da antiga estrada estadual que liga
Pocos de Caldas a Caldas e os lados
a partir dêss e vértice, 03 seguintes
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comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos c noventa metros (490m).
dezenove graus trinta minutos sudoeste C1go30'SE)} trezentos metros
(3DOm). sete graus sudoeste (79SW ) ;
oitocentos e quarenta e cinco metro
(845m) quarenta e nove graus sudoeste (49 QSW); quinhentos e quarenta metros (540m). quatorze graus no-,
roeste. (l4ºNW)'; mil e setenta metros 1070m) trinta e seta graus trinta
minutos nordeste (3793ú'NE)
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto, no 3ü,230 de 19 de dezembro de 1951 uma vez se verifique
a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 2'l do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrimínadas pelo Conselro Nacional de
Pesquisas.
Art. 29. O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de
quinhentos é sessenta, cruzeiros (Cr$
560 OÜ) e será válido pardais (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3º. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da Re ..
pública.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRE:I'O ·N9 53 .20~ - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

DE

A utoriza o cidadão brasileiro
Antonio Ribeiro de Andrade a
pesquisar minério de mangan~s
no município de Aquidauana~ Estiuio de Mato Grosso.
O< Presidente da República usando
da atrtbuicão que lhe confere o art.
87 no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1. 985, .de 29 de je.,
nelro de 1940 (Código Minas) Decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Ribeiro de Andra.,
de a pesquisar' minério de manga-
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nês em terrenos de propriedade de
Raul Peixoto de Figueiredo no lugar
denominado Fazenda Piraínha. dis-

trito e. municípío de Aquídauana, Estado de Mato Grosso numa área de
duzentos e noventa e nove hectares e
dez ares (299,10 ha) , delimitada por

um quadrilátero ir~egular. que tem
um vértice a oitocentos metros
(SGOm) DO rumo quarenta graus sudoeste (409 .S"V> , da casa de Timote
Proença e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatro mil novecen.,
tos e cínquenta metros (4.950m)
trinta graus vinte minutos sudeste
(3lY'2{}'SE); oitocentos metros (8'í}Om).
sessenta graus cínquenta minutos sudoeste (6D95{)'SW)

cinco mil e vinte

metros (5.Q2{,m), trinta graussetenta minutos sudeste (3ü 970'SE); quatrocentos metros (400m). seguindo o
curse do córrego de Piradnha ..
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 3ü,.23i) de 19 de dezembro de 1951 uma vez se verifique
a exístênci a na jazida como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamenta ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29. O título da autortzaçâo de
pesquisa que será uma via autêntica
oeste Decreto, pagará a taxa de
dois mil novecentos e noventa e um
cruzeiros (2.991,ÜO) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da
transcrição no livro próprio de Registro das 'Autorizações de pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 12 de dezembro de 1963;
142° da Independência e 759 da República.
JOÃo GóULAR.T

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO NO 53.205 - DE 12
DEZEMBRO DE 19,63

* .....

Autoriza o cidadão braslleiro Agenar
Duarte a pesquisar diamantes, no
município de Turmalinas, no EstaàOM Min~s Gerais.

o Presidente da :1;epúblioa usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigO .B7, nv I, da Constituição nos têr-

mos do Decreto-lei n- 1. 985, de ~9 de
janeiro d-e 1940 (Códígo "de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o ci-dad§.<t
brasileiro Agenor Duarte a pesquisar
diamantes no leito e margens reservadas do rio .Ieqúítínhonha, de domínío público (artigo 11 parágrafo 1°
do Decreto número vinte e quatro
mil seiscentas. e quarenta e três
(24.643) de dez (lO) de julho de mo}
novecentos e trinta e quatro (19'34)
do Código de Aguas.. nó tl'echo do
mesmo rio que fica compreendido no
polígono abaixo definido, no lugar
denominado Bugí, distrito" de Oaçarattoa. município de Turmalinas, E,$tado de li/Unas Gerais. O ci tado 13'0Iígono, possui uma área de dez hectares e oitenta e nove ares OO,89ha) e
tem um vértice na confluência co
Rio Jequitinhonha - com o córrego
da Bocaina, e os lados a partir cesse
vértice, os seguintes comprimentos e
rumos magnétícos: quinhentos metros (5 IQr(}m ) , neve graus e trinta minutos nordeste (9°30' NE); cento e
cinqüenta metros 0'50 m i , oitenta
graus e trinta minutos sudeste .....
(80 93{)' SIE); trezentos e oitenta metr-os '(3'í}í) m) , nove graus e trinta minutos sudoesta (91'30' svn; duzenrcs
e vinte e cinto metros (225 m) , seteu.,
ta graus e trinta minutos sudeste ..•
(70lf3{)' SE); cento e cinqüenta metros (l5(}m) , um grau e trinta tnínutos sudoeste (l93{)' SW)· trezentos
e, cínqúenta metros (350~)" setenta
graus e trInta minutos noroeste .....
(70°30' NW) .

Parágrafo untco. A execucão (Ia
presente _autortzaçã., fica sujeita :'"s
estípulaçõag do Regulamento aprovado pelo Decreto ne 30.22'Ü, de 19 de
dezembro de 18'51, uma vez se verifique a existência na jazida. como as~
socíado de qualquer das substânelas
a que se refere o art. 29 do ..:itado
Regulamento ou de outras substân;
cia s discriminadas pelo Conselho rracíonal de Pesquisas.

Art. 29 O título da autorização
de pesquisa, que será urna via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,O~) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações 'de Pesquisa.
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Art. 31? Revogam-se as rüsposrçoea
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142 0 da. Independência e 7;5 9 do R~
pública.
JOÃo GO:J1ART

Antonio de Oliveira 13'!'ito
53.2~'6
DE~EMBRO DE

DECRETO NQ

- DL lz
1'J83

J)':;

Auior?"zet o cidadão 'brasileiro Angeto

Planara a íaorur areia quartzosa no

murucipio de Campo Largo, Estado
do Panmá.

O Presidente da. República nsanco
(I.2. atrfbulçàc que lhe confere o artlg;o f,'7, nv L dn Oonstituiçã., Federa],

e "tencto em vista o Que d.spôe o D2ereto lei no 1 935, de 29 de janeiro de
1B",;0 ~C,';cligo de Minas) , decreta:
Art. 19 F~C8. autorizado o oldadâo
b:'u:;'leiro Angelo Pianaro a tuvrar
areia quartzosa em terrenos de sua
propriedade e' outros. no lugar denominado Guabu-abas, d'strito e muut.
cípio de Campo 'Largo, Estado do paraná, numa área de seis hectares S8
tentn ~ um ares e oito cantaares ..
(&71ü3 neo . delimitada por um porígemo Irregular que tem um vértice a
sessenta e oito metros (68 m) , no rumo verdadeiro sessenta e sete gr8.L1S
trinta e sete minutos sudoeste
.
(67°37' svn. do canto sudoeste (3VV)
da antiga casa de Pedro Schewtnskr e
os lados" a partir dêsse vértice, os .se~
guintes .comprímentos e rumos veroadeíros: cento e noventa metros .....
(HiO rm . cinqüenta e oito graus qua,
renta e sete minutos. sudoeste
.
(58~47' SW)' sessenta e cinco metros
4

(65 m) trinta graus quarenta e tres
mlnutoa .rudeste (3{}Q43' SE); sessenta
e um metros e noventa centímetros
(61,90 m) , vinte e oito graus quarenta
e três minutos sudeste (28943' SE';
quarenta metros ("i·O m) , quarenta ~
c'nco graus quarenta e três mínutca
sudeste (4594:3' SE) ; sessenta e ~e13
metros e quarenta centímetros
.
(36.40 mj , cinqüenta graus quarenta
c Crês minutos sudeste (SIlV43'SEJ
trinta e quatro metros (34 m) , qUl),:
rentae cinco graus quarenta e três
minutos sudeste ,(45°43' SE); trezentos. e nove metros (S{l9 mj : quarenta
e CInCo ci'raus quarenta e três minutos
nordeste (45~43' NE); setenta e quatro metros (74 m) , sessenta e quatro
graus quarenta' e três minutos .noro..

este (6~~4-3' NW); setenta e oito metros (73 fi), trinta e seis graus trezeminutos noroeste (36913' ffW) ; nO
venta e doi<; metros (92::TI) , oitenta e
Quatro _graus dezessete minutos sudoeste (84.917' SW): trinta metros .. -,
<3D m) , sessenta e cinco graus querente e três minutos noroeste .....
(65943' NVin. Esta autcrlzaçãc é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do artdgc
28 do Códj,,,.oQ de Minas e dos ar tigoa
'32, 33, 34 e "'suas alíneas, além das se"
guintes e de outras constantes de
mesmo Código nã,o expressamente
men-cionadas .neste Decreto.
Parágrafo único. A execução ~'W,
presente e..utDrizac.'~.o fica sujeita ~w.
estipulações do Regulamento aprovado p810 Decreto n'' 30,230, de Ide dezembroide 1051. uma vez se verifique
a existência na jaalda, eü::Ilo associa.
do de qualquer d~lS substâncias a qUI~
se refere o art. 2° do citado Regulamente ou de outras substâncias dtscrímínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2~ o concesslonárfo d::J., autortaaoão fica oorlgado a recolher aos
cofres públicos, ria forma do lei, 00
tributos que forem devidos à Umêo,
ao Estado e ao Munícínlo, em cumprimento do disposto ri!), art.. 63 do
Código de Mínas ,
.
Art.. 3° Se o ccncesslonár'o da antorizaçã-onão cumprir qualquer das
cbrígações que lhe incumbem; li auto.
z-izaçâo de lavre, será declarada ea,
duca ou nula, na forma' das ar-tígoe
3'7 e 38 do Código de Mina.'>.
Art. 4° AB propriedades vizinhas
estâo suj?it::ts às servidões do solo e
subsolo nara fins de lavra, na forma
dos art.igos 39'e 40 do Código de Minas.
. Art. '59 O ccncessícnárío d8, autorízacão será. fiacalízado pelo Departamento Nacional da Proôucâo Mineral e gozará dos favores díscrimínados no art. 71 do mesmo Oéotgn.
Ar t , 6° A autoriz-açã.o de lavra
ter . . per titulo. êste Decreto. qUe será
transcrito no lIvro próprio de Regts-;
tro das Autorlaaçêes de Lavra, apÓs o
pagamentr, da taxa de seiscentos cru;
zeiros (Cr$ 600.00) .
Art , 7<) Revogam-se as, díspcsições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembr-, de 1.96.3;
14.2'' ,da Independêncjg e 75'" da ReR

públíca ,

JOÃo GOULART

Antoru'o de Olioeíra Brito

ATes
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DE

DEZEMBRO DE 1963

Autorzza o cutat1áo brasileiro Alieno
Teixeira Branco a -pesqtusar minerios de ferro e de manganes no
munzcipto de Cauipõnui, Estado, de

:E.'XECUTIVO

Art. 31? Revogam-se as dtsi-etcões
em contt.arro.
Braeílía, 12 de dezembro de 1963';
1429 da Independência e 759 da República.

JoÃo

GOULART

Antonio de OZ;ve:ra Brito

Gozas,
o Presidente da República, usando

na atríbuiçâo que lhe confere o art.ec 87, nv r, da Oonstctutçâc e nos
-êvmos do Decreto-lei nv 1 J85 de 29
de janeiro de 1940 (Código de

nas}, decreta:

cvii~

e.rt , 11.. Fica autorizado o ctdadãc
IW8J::-;1t:t,o j\lfeno Teixeira Branco

~1.

pesquisar minérios de ferro e de rnan.,
ganês. em terrenos de proprtedaae de
Herculano Moraes dos Santos, no tuear dencmmadn g'azenda Canal, :1l>:itrrto e munrclpío de Oaíapôma, Estado dl"', Goiás, numa área de quinnentos hectares (500 nai deltmitana
çor UL'1 retâng ulo que tem um -értdce
9, Quatro
mil seiscentos e trinca e
oito metros l4.638 m) no rumo magnético sessenta e oito graus - e em;.
qüenta 'e quatro minutos noroeste
(68954' NW) da confluência do córrego Barreiro no ribeirão Bõa vtsta
e os lados, divergentes dêsse véctice,
os seguintes comprimentos e 1·'.UllOS
magnéticos: dois mil e qutnhentoa
metros 12.5{)O m) cinqüenta e três
graus é oito minutos nordeste (53°08'
NE); dois In,H metros (2.000 m) , trtn;
ta e seis graus e cinqüenta e deus
minutos noroeste (361?52' NW).
parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujerta às
estipulações do Regulãmantc, aprovado pelo Decreto nc 3'G.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma .vez se vertrique a existência na jazida, como asseclado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 21? do citado Regulamento ou de outras substâncíus
discriminz.daspelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autoriaacáo
de pesquisa, que será uma VIa c:,utêntica dêste Decreto, pagará a tax l. de
otnco mil cruzeiros (O!'$ 5.1)00.00) e
será válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registro das Autoríz ações de
Pecqutsa.

DECRETO N9 53.208 -

DE

U

DE

DEZEMBR0 DE 1~63

claadão brasileiro Arn'l,ando Angelim a lavrar quartzito, argUa e mmeric de [erro no m'úntcípio de Pirapora do Bom Jesus, Estado de São Paulo.

Autc~za O'

O Presidente da República, çuenoo
da atrfbuição que 111e confere o Ar~
tigo 87. nv I da Constituição 'Federal
e tendo em VISta o que dispõe o Deereto-rei nv 1.985, de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. ~ica autorizado o CIdadão
Armando Angelínt a lavrar quartarto,
argila e minério de ferro em terrenos de propríedade de Alfredo êngellní no imóvel denomínadc 8í1;10
Ifaquer ou voturuna, distrito e munícípío de Pirapora do Bom Jesus, Es...
tado de São Paulo, numa área de OItenta hectares oitenta e dois ares e
oitentacentiares (80,8280 ha) , deumítada per Um polígono irregular, que
tem Um vértice a mil setecentos e
cinqüenta e um metros (1,751 fi), 110
rumo verdadeíeo de quarenta a ctncc
graus quarenta minutos sudoeste
(459 40' NW); do centro da ponte da
rodovia Pirapora - São Paulo sôbre
o córrego Ataquerí e os lados a .
dêsse vértice, OG segumtes ,.,comprlmentes e rumo.') verdadeiros: trezentos e setenta e cinco metros e noventa e nove centímetros i375,99),
cinqüenta e quatro graus quarenta e
um minutos nordeste (549 41' NS);
seiscentos e noventa metros e oitenta
e seis centímetros (S9Ü,86 m) , cinqüenta e sete graus onze minutos sudeste (57'? 11' SE) ; quatrocentos e tre.,
ze metros noventa, e um centímetrua
1413,91m) oito graus cinqüenta e sete
mínutos sudoeste (8 57' SW); c r-ecentos e sete metros e wn centímetros
(907,01 mj : sessenta e quatro g: ..ts
dezessete minutos sudoeste <64'? 17'
SoW); seiscentos e trinta e oito metrOS e oitenta e cinco centímetros

ATOS
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f638,85m) vinte e um graus um minuto noroeste (210/ 01' NW): quatrocentos e vinte e seis metros e querneta centímetros (426"40ml, trm'.a e
um g-raus trinta e quatro minutos nor.,
deste (319 34' Nm. Esta autorização
é outorgada mediante as ccncticôes
constantes do parágrafo único do arttco 28 do Código de Minas e dos artigOS 32, 33, 34 e S8.S alíneas 111'-!m
doas seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
parágrafo ún1co - A execução da
presente autortzacão fica sujeita tt.S
estipulações do 'Regulamento aprova;
do pelo Decreto nv 30.230, de 1'? âe
dezembro de 1951, uma vez se v"'.rJfique a existência na jazida. tomo
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Reaulamento ou de outras' substâncraa
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas,
Art. 2° O concessionário da autorização fica obrigado a recolher?os
cofres' públicos na forma da lei, 0..<;
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao município, em C1]m~
prunento do disposto no aet , 68 do
Códig-o de Minas.
Art. 31? Se o concessionário ria autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autor-zaçâo de lavra será 'declarada caduca
ou nula. na forma dos artigos 37 e
38 do Código de Minas.
Art. 49 As prop-iedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de ívünas.
Arb. 51? O concessionário da autor};
zação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gosará dos favores dlsortmtnados IIO
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra ~(;rá
por título êste decreto que será transcrito no livro próprio de Registro das
Autcclzacões de lavra. após o pagamente da taxa de mil seiscentos e
vinte cruzeiros (Cr$ 1.62,ú;Om .
Art. 79 Revogam-se as d'spostcões
em contrário.
Brasíha 12 de dezembro dB 19n;];
1429 da Independência e 75° da República.
J:oÃo GOULART

Antonio de oliveira Brito

EXBCUTI'.'O

DECRETO N° 53,2'09 - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

453
DE

A utoriza o cidadão brasileiro Amaro
Lanari Gtiatimcsuti a pesquisar mi~
nério de ferro no município de Santa Bárbara, Estado de Minas Ge~
Tais.

o Presidente da Hepública, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87. no I da Constátuiçâo e nos têrmos
do Decrete-lei nv 1.985. de 29 de janeir-o de 1940 (Código de Minas), deereta:·
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Amaro Lanart Guatimosim
a pesquisar minério de ferro em terrenas de sua propriedade e de Niels
Rasmussen no lugar denominado Morro- Agudo, distrito de São Gonçalo ._J
Rio Abaixo. município de santa Bárbara. Estado de Minas Gerais, numa
área de quatorze hectares e quatorze
ares (14 14 ha) . delimitada por um
polígono 'irregular. que tem um vértice no marco geodésico do Departamento Geográfico de Minas Gerais
situado no pico do Morro Agudo e os
lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeí1'03: trinta e quatro metros quarenta
e seis centímetros (34.46ffi) quarenta
e um graus noroeste (419 'NW); oitenta e quatro metros noventa e seis
centímetros (84,96m) seis graus cínquenta e seis minutos nordeste ....•
(19 56' NE); trezentos e quarenta.
metros (340m). doze graus cmquenta
três minutos noroeste (l29 53' N"N);
seiscentos quarenta e dois metros e
seeenta centímetros (642,60 m) , cínquenta e .seia graus quarenta e oito
minutos sudoeste (569 48' SW); trezentos trinta e nove metros e cinquenta centímetros C339.50m). setenta e sete graus quarenta e dois minutos sudeste (779 42' SE);. cento e
oitenta metros e sessenta centímetros
030 60m). oitenta e nove graus .e
quarenta e três minutos nordeste
(899 43' NE); cento e oito metros e
quatorze centímetros (lQ8,14m). setenta e seis graus e quarenta e sete
minutos sudeste (769 47' SE) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3,0,230 de 1 de dezembro de' 1951 uma vez se verifique
a existência na jazida como associado de qualquer das substâncias a que

ATOSDQ
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se refere nurü. 2(l do citado Regulamenta ou de outras substâncias dísorrmmadas pelo oonscurc Nacional
de pesquisas .

Art. 2º O título da autorização de

pesquisa. que será uma via autántdca

dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3C{)A)O)e será
válido pelo prazo de dois (2) anos a

contar da data da transcrfçãc .no livro próprio de Registro das Autoríza.,

ções de Pesquisa.
Art , 3° Revogam-se as disposiçges
em ccn trárío.
Brasília, 1.2 de dezzmbrc de 1963;
14.29 da. Independência e 759 da República.
JOÃo GOULART

Antonio

(~e

ExECUTIVO

que a existência na jazida, como asso;
cíado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 29 O título 'da autorização de
pesquisa, que será. uma via autêntdca
dê.ste Decreto pagará 8. taxa de quinhentos cruzeir-os (Cr$ 5DD,üG) e será
válido por deis (2) anos á contar da
data da transcrição no livro' próprio'
ele 'Regtstro das Autorjzações de Pesqursa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da República.

Oliveira Brito

JOÃo GOULlIRT

DECRETO N9 53.21.0 -

DE

J2

Antonio de Oliveira Brito

DE

DEZE:lII:BRO DE: 1963

Autoriza o- -ciaadão brasileiro Alvaro
Rodrlgues Coell~o a peeouiscr micano nnuucrmo de Poté EstG.do de
l!linas Gerais
•

o Presidente da República usando
da atrtbuíçán que lhe confere Q artigo lYI nc r, da Constitutçâc e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de :W
de janeiro de 1940 (CSdigO de Minas) decreta:
Art. 19 F:ca autorizado o cidadão
brasileiro Alvaro Rcdrtgues Coelho a

pesquisar mica rem terrenos devolutos
na lugar denominado poteainho, dístrrto e município de Poté. Estado de
Minas Gerais. numa área de clnquenta hectares (50 ha)

delimitada por

um. retângulo, que tem um vértice a
noventa e cInCD metros (95m) , no rumo magnétíco de quarenta e dois
graus e trinta minutos sudoeste ....
(420 3D' S1V) oc. connuõnc.a dos córregos Agua Branca e Barroca e os
lH.1.0S divergentes dêzse vérbíee. os seguintes .ccenprtmentos e rumos magnéticos: mil metros (lOCOm) sessenta e seIsgl'a,tls e trinta míriutos sudoeste (85 3W S\V); quinhentos metros (50'Jffil, vinte e três graU3 e
trjnta. minu'ws sudeste (239 30' SE).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30. 23U. de 1 de
dezembro de 1951 uma vez se vertfí-

DE:C:;::~E'1"O

N0 53.211 - DE 12
lr::3

DE

DSZE;:v'L3RO DE

Autonz:a o cêrtaCii:o brasueiro Augusto Coelho da Silva Netto a pesquesur pedras cc-ecos, no municiplO
ae Cola tina, no Estado do Espinto
Santo.

o Presidente da R2:)~:'J~ica, usando
da., atrfbutção que lhe confere o artigo 87, nc I, da. Constituição e nos
têrmcs do Deereto-Iei nv 1.98-3, de J9
de janeiro de 194.:0 (Código de ,i.\Ii~
r.cs) , . "cc-ata:

Art. 19 rvca autorizado o cldadâa
brasileiro Augusto Coelho da St.va
Netto a' pesquisar; pedras coradas, 13m
terrenos de sua propriedade, no lugar denommaôo Pedra da Ag'1i,-,,~,
dístrrto de Vila Pancas, município
de

00..., .na,

11<J

f:;::~?,d,G

do

Esprnto

Santo, numa área de cento e cIn_
qüenta e dois hectares (152 ha) , de.,
rínutada por um Pc..1.!gano irregular
'que tem um vértice a trezentos metros
(30l) m) no rumo magnetdco vinte

P.

nove grau,s trinte minutas nordeste
(290 3D' NE) da confluência dCY3 carregas Agulhmha e Pedra ria Agulha

e os lados, a partir uésse vértcce, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos metros (3GDmj.
doze graus sudeste (12" SE); sessenta e dois metros <52m). quarenta e
nove graus quarenta e cinco minutos
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sudeste (499 45' SE) ; vinte e dois me-

tros (22m), cinco graus sudoeste (59
SW); cento e setenta ~ nove metros
U79m). trinta e quatro graus trinta
minutos sudeste (349 O' SE); cin ..
qüenta metros (5-0m), oitenta e emCD graus e trinta minutos sudeste
(85 0 30' SE); setenta metros (70m) ,
setenta e um graus sudeste (719 SE) ;
trinta e sete metros (209 SE); trinta
e três metros (33m). sessenta e um
graus trinta. minutos sudeste (619 30'
SE) ; trinta e cinco metros (35m), sessenta e nove graus trinta minutos sudeste. (399 3-D' SE)· quarenta e seis
metros (tem), oite.i-J.ta e oito _graus
cu.nze minutos nordeste (439 15
NE); seiscentos e cinqüenta e cinco
metros (655m), oito graus trinta nnDUtos sudeste (8 9 30' SE); doze metl·O.s 02m), cinqüz,nta e três graus
sudoeste (53? SW); cinqüenta e uni
metros (51m), dois gTlaUg quinze mínutos sudeste (2° 15' SE),;c&l1'.:o e
onze metros 011 m) , doze graus,
quinze minutos sudeste (]29 15' SE);
cento e vinte e cinco metros U25m),
oitenta e três graus quarenta e eraco minutos noroeste (83? 45'· NW);
mil cento e cinqü-enta e cinco metros O.155m), quarenta e oito graus
trinta minutos noroeste (489 30'
WN); quatrocentos e noventa e quatro metros (494 m) , oitenta ~ _.te
grau, noroeste (87° NW); mil trezentoa e trinta e quatro metros •...
(1.334m), dois graus trinta minutos
noroeste (2<;1 30' W-W); cento e

'G_~:C1

ta e três meteo, 083m) , trinta e
co graus trmta minutos nordeste
(35 Q 30; NE); cento e trinta e um
metros (l31m) , oitenta graus quatenta e cinco minutOs nordeste (80""
45' NE);;i noventa e, oíto metros
(D8m), nove graus quinze minutos
sudeste (99 15' SE); cento e quarenta
metros 040m) , vinte e nove gr~:lS
sudoeetg (299 SW); quatrocentos e
'vinte e sete metros (427m), trinta e
OltOg'.1"aUs quinze minutos sudeste
(38° 15' B-E); trezentc r e quarenta e
seis metros (2-::3m), sessenta e cinco
graus sudeste (65'9 SE); tr ezentcs e
dez metros (310m), sessenta e um
graus sudeste (61° SE).
P>3..rágr8.lf.a. único. A execução da
present., autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n930,230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se ven
fique a existência na jazida. ccmo
essccíado de qualquer das sucstân-

das a que se refere o art. 20 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrímmadas pelo Oonselha
Nacíoual de Pesquisas.
Art. 2CJ O titulo da autortzaçâc
de pesquisas, que será -uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de mil quinhentos e vinte cruzeiros
(Cr$ 1.520,'DO) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrtçãc no livro prcpr.;c de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3"

Revogam-se ElS díspcsíçôes

em contrario.
Braxilía, 12 de dezembro de Hlo:::\.
14:d\> da jriéepenuéncia e 75~ da rcepú.,
blíca ,
307iO

QOUI,ART

Antônio de oliveira Brito

DECRE'TO,N.9 53.212 - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza a Companhia Brasileira de
Aluminio a la/orar bauxita no município de Poços de Caldas, Estado.
de Minas Gerais.
o Presidente da República, u-r.ado

da atribuição que If;e comere o artcgc 87, n.c I, da Constituiçâo e nos
termos do Decreto-lei n. :i .985, de
29 de janeiro de 1940
(Código de
Minas), decreta':
Art. 1.9 Fica autorizada a Companhia Brasileira de Alumínio a
lavrar bauxita no lugar denominado Campo das Amoras, distrito
e
município de poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, nume área de
cinqüenta, e dois hectares, sete ares
(52,'07 . ha) , delimitada por um poIígcno irregular que tem um vértice
a duzentos e cinqüenta e um metros
(2'51m) no rumo verdadeiro sessenta
graus vinte e três minutos nordeste
(60 Q23'NE) do marco número quatro
(4) ç!.o .deoreto de. lavra número wmte e d01S mil quinhentos e noventa
e nove (22.59:},) , de vinte e um (21)
1947 e os lados, a
de fevereiro de
per tír dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
r etecentos e dois metros e trinta centímetros (702,3Gm), vinte e nove graus
quatorze minutos nordeste (29914'NE ) ;
trezentos metros e sessenta centímetros (3üD,€Om), cinco graus cc-qüenta 'e cete minutos noroeste
(5957'
NW); quinhentos e trinta e sete me-
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tros e sessenta centímetros (537,60m),
vinte e três graus vinte e um minutos noroeste (23 921'NW); cento e
quarenta e cinco metros Cléõm), oiminutos noroeste
to graus trinta
(8°30'NW); cento e dez metros (110
m) , oitenta e um graus trinta mlnutos : nordeste (3193{)'NE); cento e
quarenta e cinco metros 045m) , oito
graus trinta minutos sudeste (89 30'
SE); seiscentos e sessenta. e oito metros e noventa centímetros (668,9üm),
vinte e cinco graus quarenta e seis
minutos sudeste (2594.$ ' SE); duzentas e quarenta e seis metros e vinte
centímetros
(246,20m) , doze graus
vinte e seis minutos sudeste (12 26'
SE); cento e
vinte e sete metros
(121m), quarenta '8 seis graus trlmta. minutos sudoeste

(4$9

30'

SW);

quinhentos e trinta e .::ito metros e
oitenta centímetros (538,SOm), trinta
e dois graus cinqüenta e quatro minutos sudoeste Ç329 54' SW); setecentos e sessenta e dois metros e em,
qüenta centímetros
(762,50m); sessenta e cinco graus sele 'minutos sudes te (659 ().7' SE) ; cento e dez metros
(t tom) , trinta e três
graus trinta e
quatro minutos sudeste (339 34' SE);
cento e noventa e três metros e oitenta centímetros (19'3,aOm), cinqüenta e seis graus vinte e reis minutos
sudoeste (55(1 26' SW); cento e dez
metros (110m), trinta e três graus
trinta e quatro minutos noroeste
(339 34' NW); duzentos e quarenta e
cinco metros e vinte centímetros
(245,20m), oitenta e cinco graus dois
minutos sudoeste (,"5(1 02' 8W); duzentos e quarenta metros e quarenta
centímetros (240,40m) , '.s essenta e
quatro graus vinte e sete minutos
sudc sste (64" 27' SW); duzentos
p,
cinqüenta metros (25{)m), quarenta e
nove graus dezesseis minutos noroeste (49" 16' NW); trezentos e ctnqüenta e cinco metros e sessenta
centímetros
(35'5,60m) , sete graus
trinta e seis minutos noroeste (7°
36' NW). Esta autorizacâo é outorgada mediante as condições constantes 0.0_ parágrafo único d0.:l, artigo
28 do CódigO de Mines e dos ~ rtlgos
'3,2, 33 e 34 e suas alíneas, além das
seguintes e de outras constantes do
mesmo Código, não expr-essamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução
da
(presente auborlzaçâo fica sujeita às
estipulações, do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de I.'' de
dezembro de 1951, uma vez se venfl-

ExECUTIVO

que a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2~9 do citado Regulamento ou de outras substâncias
d'scríminadas pelo Oonr elho Nacional
de Pesquises ,

Art. 2.9 O concessionário d:i autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à Uníão,
eo Estado e ao Município, em cumprimento do dispost-o no art. 68 do C6dígc de Minas.
Art. 3.9 Se o concessionário da autorização não cumpa'Ir qualquer das.
obrigações que lhe incumbem a au-"
tcrlzaç.Io de lavra será declarada:)a.-duca ou nula, na forma dos -crts. 37
e 38 do Código de Minas,
Art.. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra. na forma
dos arts.
39 e 4ü do
Códig-o oe
Minas.
Aa't, 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores díscrzrmnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra Le~
rá por .título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Re~;!)
tró das Autorizações de lavra, após
o pagamento da taxa de mil e «e.ssen;
ta cruzeiros ccrs 1.0'60,00).
Art. 7.9 Revogam-se as dísoosicões
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142.9 da Independência e 75.9 da República.
JOÃo GOULART

Antonio de

-ouoesra

Brito

DECRETO N9 53.213 DEZEMBRO DE.

DE

12

DE

19-63.

Autoriza a S. A. Fôrça e Luz Santos
Dumont a vender imóvel em Ju'izde F01'a, Estado de Minas Gerais.

O 'Presidente da República, usenti') da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da Constdtuiçâo,

e nos têrmos dos artígos 19 e 29 da
Decreto-lei nc 7.062, de -22 de novembro de 1944, e
Considerando que a medida foi apreciada pelo conselho Nacional de Ag'URS
e Energia Elétrica, decreta:
., Art. 1°' Fica a S.A. Fôrça .~ Luz
Santos Dumont autorizada a vender,

ATOS

DO PODER

por desnecessária à prestação de serviços públicos, de que é concesstonária, a sala mv 301 do edifício sito à
rua Halfeld nv .;\:14, em. Juiz de Fora,
E.-:ta,do de Minas Gerais.
Art. 29 O produto líquido da venda deverá ser incorporado ao ativo
da concessionária, para investimento
nos serviços de energia elétrfcá..
Art. 39 A S.A. Fôrça e Luz Santos Dumont deverá comunicar à Divisão de .águas do Departamento Nacional -da produção Mineral. do Ministério das Minas e Energia, a da~
ta em que fôr efetivada a operação
de venda, devendo apresentar os
comprovantes a ela relativos.
Art. 49 O presente' Decreto entra
em vigor na data de sua publícacâc,
revogadas as disp-Osições em centrárío .

Brasília, 12 de dezembro de 19f:i3;
142° dã, Independência e 759 da Repúbllca .
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

457

ExECUTDO

tório, se a concessionária não cumprir as seguiu tos condições:
I - Apresentar à Divisão de Aguas
do Departamento Nacional da, Pr~
dução Mineral do Ministério das Mínas e Energia. em três (3) vias, dentro do prazo de um '(1) ano,
contai
da datada publicação dêste decreto,
os estudos, projetos e orçamentos relativos às Instalações.
II ~ Iniciar' e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com 00 ,projetos aprovados ou as modificações que
forem' autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prolrogados por ato do Ministro das Minas e Energia,
Art, 3Q O presente decreto entra
em vigor na data de sua PUOHCi3Ção,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75° da República.
JOÃo GoULART

DECRETO N° 53.215 DEZEMBRO DE

DE

12

DE

Autortza a ·Emprêsa Fôrça e. Luz
Santa Catarina S. A. a construir
linha de transmissão,

o

Antônio de Oliveira Brito

1963

Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
ne 852, de 11 de novembro de 1938,
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Emprêsa
Fôrça e Luz santa Catarina S. A.
a construir uma linha .de transmissão entre a Cidade de Ilhota e a' localidade de cordeiros, município da
j tajaí, Estado de santa Catarina, bem
como uma subestação abaixadora
nesta. última localidade.
§ 1° Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão fixadas as características técnicas das -ínstalações ne··
eessártas.
'§ 2° AJ5 referidas instalações se destinam ao fornecimento de energia
elétrica ao município de rtajaí, Estado de Santa Catarina.
Art. 29 caducará a presente autorização, independente de ato decla-

DECRETO NQ 53.216 DEZEMBRO :CiE

DE

12

DE

1963

Autoriza o cidadão brasileiro seooe
tido de Faria a pesquisar quartzo,
feldspato e caotim; no municípío de
Bragança paulista. Estado de São

eaoio.

o Presidente da República, usando
na atribui-ção que lhe confere o artigo
87, n« I, da, Constituição e !l'Ü13 têrmcs do Decreto-lei no 1.985, de 29 de
janeiro de 194{}, (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião de Faria a pesquisar quartzo, feldspato
e caohm
em terrenos de propriedade de Sebastião de Faria, Olímpio de Faria e
Benedito Luiz Marinho no lugar denominado Bairro, da Fazenda Velha,
distrito de Pínhalzmho, muntcípío de
Bragança Paulista.
E",tad:o de São
Paulo, numa área de um hectare e
vinte e um ares (l,2J.ha) delimitada
por um retângulo. que tem um vértice
a quatrocentos e cinqüenta e quatro
metros (454m). no rumo magnético

ATOS
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de vinte e sete graus nordeste (279
NE) ds Cruz da tôrrr, da ca.pela São
Seb~,stião e os lados divergentes dês-

se vértice, OS seguint.es comprimentos
e rumos magnéticos: cento e vinte e
um metros 021m).

setenta e dois

graus noroeste (72° NV"r); cem me"
trcs (100m), dezoito graus nordeste
(13 Q NE).

Parágrafo único -

A execução da

presente autorízacâo fica sujeita às'
estipulações do Regimento aprovado
pulo Decreto nv 30.230, de 1'0 ele de
sembro de HJ51, uma vez se verifique
s existência na jazida. como associaL

do de quaique- da') substâncías a que
se refere o art. 2° do citado Regu-

lamento ou de outras subrtánclas díscrtmtnadas pelo Conselho jcacíona I
de Pesqulsaa.

Art

2Q O título da autorização de

pesqcísa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre'"
aentos cruze.ros (CrS 300.00) e será
y5Jid.\c por dois (2)' :::110, a contar da

d:? ta 02 transcriçâc no livro próprio
de Registro das Autorizações 'de Peequisa.
Ar·~.

'39 Revopam-se as

disposições

em cnntrárto .
Brasília. 12 de dezembro de H!€3,
1129 da Independência e 75° da República.
JoÃo GOULART

A.ntônio de Oliveira Brito

Minas Gerais, numa área de
cem
hectares (100 ha) delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a mil
e quarenta e cinco metros t I Uaõm'
no rumo oitenta e nove graus nordeste (899 NE) da confluência dos
córregos Ribeirão e Pírungas e os lados .J, partir dêsse vértice, Os seguín':e::. compràmentos e rumos magnetrC'C-3: mil duzentos .metros (L20{lm).
dezoito .ratzs sudoeste (lSQ SW);
o.tccent....e.> e trinta e três metros e
trinta e três centímetros (833,33m).
setenta e dois graus sudette (72° S'IGÀ-,.
mil 'e duzentos metros (1.2Ü':}m), dezoito (18Q) graus sudoeste (SV.,T): oi-

tccentcs e trinta e três metros ,e trinta e três centímetros t833,33m), se)
tenta e dois.. graus sudeste (72~ SE).
Parágrafo único.
A execução ela
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regimento aprovado pelo Decreto nv 3.1.230. de 10 de
dezembro de 1951, ix,na vez se verifique a existência na jazida, como aSsoclado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2° dJ citado
Regulamente ou de outras substânc-as 'discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2'l O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decrtto, pagará a taxa, de trezentos cruzeiros tcrs 300.00) e será
váüdo por doi'} anos (2) a contar da
data de: tl'3.nscrição,. no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesc.;,-~lsas.

DJ;CHr;TO N° ii3. 217 DEZEl\[BRO

re

DE

12

DE

1963

Autori;:;;/]. o cidadão
brasileiro José
Luiz de Oliveira Sobrinho a pes-

cnustir minério de

mamçanés, no

Art. 31? Revogam-se as disposições
em contrário.

'grasília, 12 de dezeenbro de 1963;
14,29 da Independência e 751?' da R€)

pública.

município de Pequi, setoüo de Mi~

JCÃ'O GCULAClT

nas Gerais.

o Presidente da República, usando
da a tríbuíção que lhe confere o artigo
37, nv r, da Consbítuiçâo é nos têrmos do De.. . reto-lei nv 1. .185, de 29
de janeu-o de 1~'40 (Oódígo de Mnas) .

decreta:
Art, 1Q Fica autorizado o cidadão
brnsilelro José Luiz de Oltveiro So-

brinho a pesq-ilaer 'minério de manganês em terrenos deproptiedai(8 de
,JQ.~é de Parta Ner! no lugar deuomí-n.::do Fazenda Ribeirão, distrito de
Onça, municjptc de Peqtn. EA,ê,ti:O de

Antônfo de Oliveira Brito

DECRETO N° 53,218 DEZEMBRO

DE 12 DE
DE 1963.

)!lI.foriz:a O cidadão brasileiro Og Dia..'!
i/i'>V, ,

Estado do Rio de ,Janeiro

.....iorteo no município de Bom

J(t~'

ilp, oliveira a peequisar feldspato

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
n? I da Constituição Federal. e
tendo em vista o que dispõe' o De-

::;7,
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ereto-lei ne 1. 9-85. de ,29 de janeiro de
194{} (Código de MiJl...aS). decreta:
Art. ~? Fica autorizado o cidadão
brasüciro Og Dias de Oliveira a p2Squisar feldspato e quartzo, em !.er~e.
nos de propriedade de Antonio Dl::::;:;
de Oliveira, no lugar denominado
Bom Jardim, dístrlto e mumoipto de
Bom Jardim, Estado do Rio de Ja·
neíro, numa área de dez hectares e
sessenta e ~ioVe ares no GG har d<:>jirmtado por um polígono Irregular
que.. tem um vértice a quarenta e dois
metros e cmquenta centímetros .. ,.
(4.2.50m), no rumo magnético dezesseis graus e trinta minutos sudeste
(169 3[)' SE) da extremldade csudeste
(SE) da residência de Antônio Dias

de Odveira e os lados, a partir dês ..
vértaca, os seguintes comprimentos
e rumos magnéticos; quinhentos e 110·
venta e dois metros e cjnquenta centtmetrus (592.5Cm). trinta e sete graus
noroeste (379 NW); trezentos e vinte
e um metros e cínquenta -centímetros (521,5Gm), oitenta e oito graus
nordeste (889) NE); cinquenta e cinco metros (5·5m). sessenta. graus su·deste (609 SE); quatrocentos e çuerrcn.,
ta e sete metros e cinquenta centímetros (44"[;50m), nove graus sudeste (99 SE); setenta e cinco metros
C75m) setenta e seis 'graus sudoesl.é
.'32,

J

('tB9 SVV).

'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita. às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto n930.230, de 1 de
dezembro de 12'51, uma vez se éen,
fique a exístêncín na jazida, COlHO
associado de qualquer das substáncias a que se refere o art. 2,9 do -citado Regulamento ou de outras suas.
táncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
ArL 2° O título da autorfzacãr, de

pesquisa que será uma via autôn tica
('p;:te Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.'00) 3 será
válido cor dois (2) anos a cantar da
data da tran~crjção no -lívro próprio
de Regist!'o das Autorizacões de Pesquisa.

lVt,

-

39 Revogam-se as di3p'csiçuês

em contrário.
Brastlla ~.2 de dezembro de 1963·
14-29 da Indep2hdência e 759 da Re~
r.ública
JOÃo

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

4&9

DECRE-TO Nv 53.219, DEZEMBRO DE

Autoriza

a

1953

DE 12

DE

Ccmaamhia Mineil"a de
alienar inetalacões

metr.csaoae e

de iromemiseãc âe energia elétrica,

O Presidente da República. usando
d atrtbuiçâo que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmcs de, artigo 1" do Decrete-lei
número 7.062, de 22 de novembro de
184~, combinado cem {) artigo 6'! do
Decreto-lei n'' 5.764, de 19' de agôs:,0, de 1943, decreta:
Art. 19 FIca a Companhia NDnet:.YI.
de metnc.õeoo autorizada a vender
Cerrtr ais Elétricas de Minas Gerais
S. A. a subestação clevadora de ....
25/69 kv em Píáu, a linha de transmissão entre esse subestação e JU1Z
de Fora, e eqnípamentos aux.líares .
Parágrafo único. Fica mantida a
flnalícade determinada pele Decreto)
número ~1. 739, de 1 de julho de 1957,
paro, as referidas ínstelaçõea.
Art. 29 A Companhia Mineira de
Eletricidade deverá entregar a DiVjsão de Águas, do Departamento Nacíonal da produção Maieral, do Mintsterto das Minas e Energ e dentro
de noventa (90) dias, contados da
data da escritura de compra e venda,
o., comprovantes relativos à transação,
Art, ::i9 O presente O~",~1<2tO entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario,
rsr aaília, 12 de dezembro de 1963;
142° da, Independência e 75° da Eepú.bliC'?l.,.
JC.f.o GOULflRT

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53. 220 -

DE 12 DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza Berlino Zabeu & Irmãos Limitada, a Laorar caulim, no municipio de ttaieceríca da Serra, Bsta:
do de São Paulo.
o Presdente da República usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-leí nc 1.S85, de 29

460
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de janeiro' de IlHO (Código de Mi,
nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada Berlíno

zabeu & Irmãos Ltda.. a lavrar cau~
Jim em terrenos devolutos s.tuados
no Bairro santa Rita, distrito de
Em'ou-Guaçú, município de Itapece,

rica da Serra, Estado de São Paulo,
numa área de vinte ,e oito hectares,
noventa e dois ares e trinta e sete
centíares (28,9238 ha).
deltmitacta
por um polígono irregular que tem um

vértice a quatrocentos e sete metros
e cinqüenta centímetros (407,50m),
no rumo verdadeiro quarenta e um
graus sudeste (41Q SE) do canto SU~
deste (SE) da casa sede do Sítio dos
Soares e os lados, a partir dêste vér.,

tice. oS' seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e <"itenta e três metros e setenta centímetros (383,7{)m), oitenta e oito graus
e quinze minutos noroeste (88Ç1 15'
NW); quatrocentos e cinqüenta e
dois metros e cinqüenta centímetros
(45-2,5{lm), sessenta e oito graus su,
doeste (68Ç1 SW) ; 'duzentos e trinta e
dois metros e cinqüenta centímetros
(232,S<{lm). treze graus e quinze minutos noroeste (13 Q 15 NW): qUInhentos e dez metros (516m) sessen ,
ta e três graus e quarenta' e cinco
minutos nordeste (63Q 4S' NE); duzentos e dez metros (210m), quatorze graus e quarenta e cinco minutos
norceste - (li\> 45' NW); cento e sete
metros e vinte e cínco centímetros
(lOS.25m), sessenta e dois graue nordeste (629 NE); cento e setenta e
dOis metros e cinqüenta centímetros
<l72,SOm). cinqüenta e quatro graus
sudeste (54 Q SE): setenta e um metro- (71m) setenta e - dois :::;l'~~US q
quarenta e c'nco minutos nordeste
(729 § ' NEl: noventa e 'oito metros
(98m), cinqüenta e soeis graus sudeste
(S69 SE); cinqüenta e três metros e
setenta e cinco centímetros (53,75m),
trnta e cinco graus sudeste (359 SE) ;
vinte e três metros (23 mr, um grau
trinta minutos sudeste (1 Q ~W' SE);
oitenta e cíncí metros (85 '"',U) 'ruarente, graus e quarenta e cinco minutos sudoeste (40\> 45' SViT); cinqüenta e oito metros (58 m) ,trinhl,
e dois graus e quinze minutos 'sudeste (32 Q 15' SE); cinqüenta e seis
metros <56 m) , quarenta e cito
graus e trinta. minutos sudeste (489
30' SE); o décimo quinto lado fi o
seguimento retilíneo, que una a extremidade do décimo quarto lado

EXECUTIVO

é o seguimento retilíneo, que une a
extranüdads do décimo quarto lado
acímg descrito, ao vêrtice de partida. Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
menta do disposto no art. 68, do Código de Minas e dos artigos 3,2, 33,
34 e SUas alíneas, além das seguíntes
e de outras constantes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto,
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova,
do pelo Decreto 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez ee verír.;
que a ex.stêncla na jazida, como as,
saciado de qualquer das substâncias
a que se refere o ar-t. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas p-elo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O coneessionár'o da auto.
rteacãc fica obrigado a recolher aos
cofres públicos. na forma da lei, os
trfbutos que forem devídcs à Un'âo,
ao Estado e ao Município, em cumprimento di di sposto no art. 68, do Código de M:nas.

Art , 39 Se o conc-essionário da eu.
torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada cadUCa ou nula. na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão suje'tas às servidões de solo e
sub.solo para fim de: lavra. na forma
dos artigos 39 e 40 do Código de Minas,
Art. 5° O concessionário da autortzação será fiscalizado pelo Depar ~
Lamento Nacional da produção Mrneral e gozará do;:; . favores discriminados- no art. 71 do mesmo Cód'ge.
Art. 69 A autorização de lavra -terá
por titule' êste Decreto, que será
transcr.to no livro próprio de Registro das Autortzaçôes de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros (Cr$ 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
e!11 contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75 9 da Ra,
pública.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

4,61
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DECRErO~ NI? 53.221 - DE
DEZEMBRO DE 1963

12

DE

Autoriza a Siderúrgica Oeste deMi~
nas S. A. - SOMISA - a pesquisar minério de ferro nó município
de M.ateus Leme, Estado de Minas

Gereis,

o Presidente da República usando
da atribuiçâo que lhe confere o artigo 87" nv I, da Oonstátuiçâo e nos têr;
mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 194{}' (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Síderúr.,
gica Oeste de Minas S. A. - 00MISA - a pesquisar m.nérto de fer1'0 em terrenos de sua propríedane e
de Plauto Nogueira de paula, no Iu,
gar denominado Olhos d' Agua dístrito de Azurita, munícíplo de' Mateus Leme, Estado de Minas Gerais,
numa área de doze hectares e quarenta e três ares 02,43 haj delimitada por um polígono irregular que tem
um v-értice, no final do camínhamento que, partindo da extremidade' nor.
te (N) da casa dê Artur Alves da
Rocha assim ee define, por seus Comprimentos e 'rumos verdadeiros: oitenta e nove metros e noventa cen,
tímetros (89,9'Üm), cinqüenta e nove
graus e trinta minutos sudoeste (599
30' SW); duzentos e setenta metros
(270m), Cinqüenta e três graus e vinte minutos sudoeste (539 20' SW)· a
patrh- dêsse vértice a poligonal énvolvente da área de pesquisa, assim
se define, por seus comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e sessenta
metros (160m), um grau trinta. minutos sudeste (19 30' SE); setenta e
quatro metros (74m) , quarenta e oito
graus trinta. minutos sudoeste (4,89 30'
SW); duzentos e trinta metros (230
m) , sessenta e 'três graus trinta mínutos noroeste (639 30' NW); duzentos e quarenta metros (240m), treze
graus trinta minutos noroeste (Í39
3{)' NW); _duzentos metros (200m).
quarenta e três graus trinta minutos
noroeste (439 30' NW); trezentos e
cinqüenta metros (350m), .sersenta e
nove graus trmta minutos nordeste
(6g9 3{t' NE); duzentos e trinta e
dois metros (232m), doze graus tr.nta minutos sudoeste (12Q 30' S'V'V) ; duzentos e quarenta e dois metros (242
m) , quarenta e seis graus trinta minutos sudeste (469 30' SE).

Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 19051, uma vez se vertfique a existência na jaz.da, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do oitado Regulamento ou de outras substâncias dlscrtmmadas pelo. conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O título da autorízaçâo de
p-esquisa, que será uma v'a autêntica desta Decreto, .pagará a taxa de

trezentos cruzeiros (Cr$ 3{)(j (lO) e
será válido por dois (2) anos ~ con-

tar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 3º Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independgnog, e 759 da República.
JOÃO GOULART

Antonio de Olipeira Brito

DECRETO

N°

53.222 - DE 12
1963

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza a Companhia Siderúrgica
Pauusta COSIPA, G pesquisar cez;
cano, no mumícrpío de Salto de
Pirapora, Estado de São Paulo.

o Presidente do Conselho de MIo,
nístros, usando da atribuição que lhe
confere o art. 87, ns I, da Oonstrtuiçào e nos têrmos do Decreto lei
nc 1.9-85, de. 29 de janeiro de ;'9.40
(Código de Mina,'", ,decl'eta:
Art. 19/ Fica autorizada a Oompa-'
nhia Siderúrgica Paulista -

COSIPA

a pesquisar calcário, em terrenos oe
sua propriedade, no lugar denoa ma.
do Pir apora, Estado de São PlL.~G,
numa área de oito hectares, trinta '8
dOIS ares e oitenta cen' :l.l'es ..... , .•
(8,3280 ha) , delimitada por um poIígono místníneo cue. tem um vértice
a cento e cinqüenta e dois metros
(152m) , .no rumo magnético quarenta
e cinco. graus sudeste (45<:1 SE) .(s,
extremidade sudoeste (SW) da, PO-().··
te da estrada '''!3.S Lall'l'as Velhas ~ô
bre o rio Pírapcrinha e os lados, a
partir dêese vértice, Os segumtes
comprimentos e rumos magnc tácos;
cento e setenta, e sete metros ..... ~
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(177 m) doze graus e quarenta e
ctnco ~inut.ICs sudoeste <12° 45'

SVv"); 'Quzeatos
e. quarenta. metros (241) in), oeste (W); cento e dez
metros (110m), vinte e, oito graus e
vinte minutos noroeste (22°20' NE).

O lado .místdlíneo da poligonal

<:

J,

margem a., LO .P.rpDrlnha e com
preendído entre a extremidade do
último lado .etnm-o acima citado e
o vértice de partida.
Parágrafo

Ú1ÜCO.

A

execução

da

presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto TIl? 30.2:5G, de 19 IC
dezembro de 1951, uma vez se ,;,,~ ..f.,.
fique a existência na jazida, JO'1l0

associado de qualquer ,1<.1.·s xubstãncras
a que Se r-efere o art. 29 do cít.auo
Regulamento ou de QIHra" substâncias discriminadas pelo ccnsejn., Nacional de Pesquisas.
Art. 2í? O título da autorízavac
d:;; pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros rcrs 3,0-0,00)
e será válido por dois (2) anos a
contar da data da transcrição no livro próprio de Registro das Auto:'rZfJ ÇÔ2S de Pesquisa.
Art. 3? Revogam-se ae disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de _'}03;
1420 da Independência e 7.39 da jaepu
bltca ,
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.223 - DE 12
DEZEr,-IBRO DE 1963

DE

AutOTZza a cidadã brasileira Carolina

Atzirà Divino cesar a pesquisar
mmeric .de ferro no municípiõ de
Sento Sé, Estado da Bahia,
o Presidente do Conselho de Ml·
ntstros, usando da atribuição que DlZ
confere o art. 87, nc I. da Con:s';.i~
tuiçáo e nos termos do Decreto-lei
nv 1. 985, de 29 de janeiro d~ 194Q
(Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a ClC.7:Hi
brasileira Carolina Alzira Divino César a pesquisar mínérto de ferro, em
terrenos de propríedads do espólio de
Oarclíno do Amor Divino no lugar

denominado Fazenda santo oncr.e.
Distrito de América Alves, município
de E,ento Sé, Estado da Bahia, numa
área de quinhentos" hectares toou ha)
d;;li:l,itadaPor um polígono írr eg ar

que tem Um vértice a seiscentos e
cinqüenta e dois metros (5;)'2m) no
rumo verdadeiro sessenta e nove
graus e vinte minutos sudeste (69<:>
2:)' SE) do mar-co quilométrico numero seis (km 6) da rodovia. Límoer,
ro - Oajuí e, os lados, a partir âêsee
vértice, cs seguintes comprrmer.cos e
rumos magnéticos: dois mil seíseentos e setenta e três metros (2.673rrli,
vinte e três graus trinta minutos
sudoeste (239 30' SW); mil- e três
metros' (1.03m), trinta e dois graus
trinta minutos sudoeste 329 30' SVVj;
oitocentos e novente e três metros <893m) , cinqüenta e oito graus
sudeste (539 SE); sete-centos e sete
metros (707m), vinte e oito graus
nordeste

(202(1 NE);

mil novecentos

e quarenta e cinco metros (lg~,5m;
sessenta e oito graus trinta minutos
nordest-,

(63(1 30' NE); .dois mil e

oitenta e cinco metros (2.085 m) ,
nove graus e trinta minutos noroestê (9 30' NW); mil e vinte e oito
metros (1. 028 m) , sessenta e nove
g'l'UU_S noroeste (69 9 NW).
Parágrafo único. A execução da·
presente autorização fica _sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto TIQ' 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, come
associado de qualquer das substâncias
a que Se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outca-, substàneles díscrímmadas pelo Conselh., Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da eutorizacào
de pesquisa, que será uma via 11"
têntíca dêste Decreto, pagará a -'1Y,.a
de cinco mil cruzeiros (Cr$
5.COO,QO) e será válido por dois, CO
anos a contar da data da transe-içâo no livro próprio de' Registro das
Autorlzaçôes de Pesquisa.
Art. 3í? Revogam -se as dfspoalções
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 12G3;·
1420 da; Independência e 759 da R2~-;Ú
bEca.
JOÃo GOu::'ART

Antônio de Oliveira Brito
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DECRETO 1'1.9 53.224 DEZEIVIBRO DE

DE

12

DE

1963

Autoriza o iidadão brasileiro César
Fonseca e Silvw a· pesquisar minério de ferro no -mimãcípic de Bru-:
mcuuaüio, Estado de Minas Gerais.

Art. 3.(1 Revogamse as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142.9 da Independência ~ 75.9 da Re ...
pública.
JCÃo 'GOULART

Antonio de Oliveira Brito
O

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, n.v I, da Cons tituíçãc e nos

têrmos do Decrefc-leí n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas) , decreta:
li.rt.
Fica autorizado o cidadão
brasileiro César Fonseca e Silva a
pesquisar minério de ferro em terrenos de sua proprtedade no lugar
denominado cuéics; distrito e município de Brumadinho.· Ettado de Minas Gerais, numa área de cezesseis
hectares U6 ha) , delimita-da por um
polígono irregular, que tem um vért.ice a setecentos e cinqüenta metros
(7ú'Üm), no rumo verdadeiro de clnqüenta e seis graus noroeste
(5,59
NW) do marco quilométrico quarenta e três (Km 43) da BR-55 - Estrada de Ferro Pernando Dias Paes
Leme e 0,3 lados a partir cesse vértice, Os seguintes
comprimentos e
rumos verdadeiros: cento e trinta metros (l30m) , trinta graus cor-ieste
(30" NE); trezentos metros (S0·0m),
cinqüenta e três graus e trtnta minutos noroeste (539 30' NW); mil e
cinqüenta metros 0.(1050 m'i , quinze
graus sudoeste (l5Q SW); trinta e
cinco metros (35m), oitenta e srôs
graus sudeste (839 SE;; oitocentos c
vinte metros (820m) , trinta graus
nordeste (3ü9 NE).
Parágrafo único. A
execução da
pl'esente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apl:o,,"a
do pelo Decreto n.c 30.230. de 1.9 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como as1.9

sociado de qualquer das substâncias

u que Se .refere o ar t. 2.9 do citaeo

Regulamento ou de outras substân-

czas discriminadas pelo Conselho Na-

cional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntaca dêst e Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros
cc-s 300,(0) e
será válido por dois (2) anos a' contar da data da transcrição no Iiv-o
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

DECRETO

N,9 53.225 DE
DEZBMBRQ DE 1963

12

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Clóvis
Rcaruutio Ribeiro Dantas a pesqui,.,.
sar gipsita no município de B:Jclo~
có, Bsttuio de Pernambuco.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, 11.9 t, da Constituicão e nos
termos do Decreto-lei n.c -1.985, de
29 de janeiro de 1940 <Código de ~vIi.,.
na)', decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasíleíro Clóvis Ramalho Ribeiro
Dantes, a pesquisar gipsita em berrenos de propriedade de Emidio Alcantara. B'(1..)i1 no lugar denominado Queimadas, distrito e muntcíuío
de Bcdccó, Estado de Pernambuco,
numa área de quarenta e um necres e vinte e cinco ares (41,25ha),
delimitada por um quadrilátero, que
tem um vértice a oitenta metros
(3'Om), no rumo magnético de sessenta e um
graus sudoeste
(519
SW~
da confluência dos córregoa
Baixa do Escorrego e Vista alegre ~
os lados a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos n.cgnetícos: oítocentog e oitenta 'metros
(8.S0m), quatorze graus, trinta minutos nordeste (149 30' NE); seíscentos e vinte e cinco metros t625m),
setenta e sete graus trinta minutos
sudeste (7'79 3{)' SE); quatrocentos e
vinte °e cinco metros (425m), treze
graus sudoeste (l3(1 SW); oitocentos
metros (BO(Jm), sessenta e sete graus
sudoeste (679 SW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autoírzaçâo nca sujeita 3S
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 30,;230, de 1.9 de
dezembro de 19-5-1, uma vez se verifique a existência na jazida, corno
aescclado de qualquer das substânctas a que se refere o árt;. 2.9 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrlmínadas pelo Conselho
Nacional de Pesquísas ,
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Art. 2.9 O título
da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica "dêste<Oecreto, pagará a taxa
de quatrocentos e
vinte
crUZelCQS
(Cr$ 420,00) e será válido por dois
(2) anos a. contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
da,: Autorizações de Pesquisa.

Art. 3.9 Revogam-se
em contrário.

<"...5

dlsposlçôes

Brasília, 12 de dezembro de 1953;
1425' da Independência e 75.9 da Ice-pública.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N° 53.226 -

DE

12

DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza o cidadão brasileiro clemente Bortolctti a uumir feldspato rw
município de Socorro,
Estcvào de
São Paulo.

o

Presidente da República, usan-

do da acríbuíçãorqua lhe confere o
artigo 87. nc I, da Constdtiuçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv lJ35, de 29
.de jene'ró de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. I'" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clemente Bortolcttd a lavrar feldspato no lugar denominado
Bairro das Almas, distrito e município de Socorro, Estado de São Paulo. numa área de um hectare e nove
.ares (1,09 ha) delimitada por um polígono irregular qUe tem um vértice
to, quatrocentos quarenta e oito metros
(448m), no rumo verdadeiro vinte e
sete graus e cinqüenta minutos nor..
deste (27'" 5{)' NE) da tôrre do ~13.do
direito da .Calha pela do Rancho Alegre e os lados, a partir dêsse vértice,
o- seguintes comprimentos e rumos
ve~dadeiros: setenta. e três metros e
quarenta centímetros (73,40m), oitenta e um graus e cinco minutos sudoeste (81 ü5-' SW); oitenta znetrcs
(SOm), trinta e sete graus vinte e
-cínco minutos noroeste (379 25' NW);
oitenta e oito metros e vinte centimetros (28,20m). trinta e do.s graus
e quarenta minutos nordeste (32'" .O'
NE); oitenta e cinco metros (35m),
cinqüenta e seis graus e .dez minutos
sudeste (54:)9 lO' SE); setenta e noÇ

,

EXECUTIVO

ve metros (79m) , dois graus, e trinta minutos sudeste (29 30' SEl. Esta autorização é outorgada mediante as c0!1dições constantes do parágrafo úníco do art. 28, do Código de
M'nas e dos artígcs 32, 38, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outrü3 constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas ne.:te Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, corao
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2'" do citado
Regulamento ou de outras substâncias
d'scríminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O concessionário õa autortzaçâo fica obrigado a recolher e.os
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União.
ao EStado e ao Mun'cípic, em cumprimento do disposto no art.' 68, di
Código de Minas.
Art. 3'" Se o concessionário da autc-ízação não cumprir qualquer da-s
obrigações que lhe incumbem, a auumzaçâc de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às .servtdões de solo l'
subsolo para fins de lavra. TI:J forma
dcs arts. 39 e 40, do Código de Minas.
Art. 5"': O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Producão Mineral e gozará dos favores díscriminados no art. 71, do mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá
po-r título êste Decreto, que se-é
transcrito no livro próprio de Registro
dos Autorizações de Lavra, após opa..
gamento da taxa de seiscentos cruzeírcs _(Cr$ 600 nO) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contuárío ,
Brasília, 12 de dezembro de 1953.
142'" da Independência e 759 da República.
JoÃo GOULART
Antônio de

ouoetra Brito
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DECRETO NQ 53. 227 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1963
Autoriza o cidadão brasileiro Clcots
scripilliti a pesquisar quartzito, no
municipio de
ttapeta. Estado de
São paulo.
O Presidente da República usando da atribuição qUe lhe confere o
artigo 87, ris I, da Constdtutção e· nos
têrmos do Decreto-lei nc 1 885, de 2a
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1" Fica autorizado o cidadão
brasileiro Clovis Scrrpillrtí a pesquíser quartzito em terrenas de nroortedade dos herdeiros de Joãc -Mai'celno Franco no lugar denominado Antunes, distrito e muntcíp.o de Itapeva, Estado de São Paulo, numa área
de três hectares e (.:,:inra ares (3.30
ha) , delimitada por um. polígono irregular que tem um vértice a seiscentos e setenta e dOLS metros e dez
centímetros (672,lOm), no rumo ses ...
senta e nove 'graus e trinta e um
minutos noroeste (59\" 81' NW).
<ia
confluênc.a do córrego Agtza Quente
com o Rio Apiaí-Guaçu.e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
ccmprimentoa e rumos verdadeiro:
cento " 102e metros e cinqüenta centímet
C112,50m), cinqüenta e dois
graus e quarenta e oito minutos sudoeste (52° 48' SW); cento e setenta
e doi metros e trinta centímetros
072.S0m), cinqüenta graus e. quarenta
e sete -ntnutos sudoeste (509 47' PW;
cento e onze metros e quarenta cen.,
timetros (1,40m). sessenta graus e
qt..a renta e dois minutos
sudoeste
W'O" 42' SW); oénto e sei" metros e
oitenta centímetros (106.80Tu') sessenta e oito graus e cinqüenta e seis
minutos sudoeste (689 56' SW); cento e dez metros e trinta centímetros 010.30m). oitenta e nove graus
e trinta e nove minutos sudoeste (890
39' SW); trezentos e setenta e. um
metros e quarenta eentimetros
gr-aus e
(S71,4üm), sessenta e oito
quarenta minutos sudoeste <68° 40'
SW); novecentos e &I?S-< enta e cinco
metros e setenta centtmetros
(965-,70m), sessenta e c-rico graus e
novs minutos nordeste (65" 09' NE\.
parágrafo único.
A execcçãc de,
presente autorização tloa su~e:t8 à.'>
es'tipulações do Regulamento aprova..
do pelo Decreto nc 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se veri-

fique a exístêncla na. j>),~icta.· com')
associado de qualquer das sunstânelas a que se refere o. art. 2c do citado Regulamento ou de outras 6Ub.::M
tâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.()'Ú') € será
válrdo vpor dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autor.zações de Pes~
qu'sa..

Art. 3Q • Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília 12 de dezembro de 1963:
14-2".' da Independência e 750 da Rec
pública.
JOÃo GOl!LART

Antônio de oliveira Brito

DECRETO N9 5'S. 2'28 DEZEMBRO DE

DE 12 DE

1963

Autoriza: o cidadão brasileiro. Benedito rerrae dos Santos a pesquisar
calcário no nnuucipio de Capão .sc.,
-nito, Estado de São paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
37, nv I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.98:5, de .2~ de
janeiro de 1940 (Código de Mmasi ,
decreta:
Art. 1° 'Fica autorfzado o cidadão
brasileiro Benedito Ferraz dos Santos a pesquisar calcário em terren<;>s
de SUa propriedade no lugar denominado QueinJZ, distrito e município de
Oapão Bonito, Estado de São Paulo,
muna área de dois hectares setenta
e sete" ares e vinte e quatro centíares
(2,7724ha), delimitada por um qua.
drilátero, que tem um vértice a duzentos e oitenta metros (280m), .:10
rumo' magnético de oitenta graus sudeste (8'D9 SE) do entroncamento da
estrada Capão Bonito-Bairro da Lagoa e com a estrada Capão BcmtoBottuva e Os Jactas a partir dêsse vér-,
ttce. os seguintes comprimentos e ru ,
nos magnéticos: cento e setenta e seis
metros (l'76m) , quarenta e
cinco
graus e trinta minutos nordeste (45Q
30' NE); cento sessenta e nove metros (Iflârn) , quarenta e um graus
sudeste (419 SE); cento sessenta e
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cinco metros (165m), quarenta e nove graus sudoeste (49,?f'W); cento
cinqüenta e oito metros (168m), qua-

renta e quatro graus e trinta minutos
noroeste (44 9 30' NW).
Parágra-fo único.

A execução da

presente autortzaçâr, fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' 30.230, de 1 de de-

zembro de 19,51, uma vez _se verifique
a exístêncla na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o artigo 2Q do citado Regulamenta OU de outras substâncias dis,

crtmínadas pelo Conselho Nacional de

pesquisas.
Art 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30Q,OO) e será
válídc por dois (2) anos a contar

da data da transcrição no IhTO próprio de Registro das Aütorizações :ie
Pesquisa,
Art, 39• Revogam-se as' disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 tia Independência e 7'5 0 da Re-

pública.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N953. 229 DEZEMBRO DE-

DE

12' DE

1963

Autoriza a
Emprêsa de Mineração
paqueiro ria«. a lavrar minério de
numbo, no município de Adrianó.
polis, Estado do 'Paraná.
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29
da janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

Art. 10 Fica autorizada a Emprêsa
de 'Mineração Paqueíro Ltda. a Iavrar minério de chumbo, em terrenos de propriedade de Antônio Dias
Agibert, na lugar denominado Três
B-arras, distrito e munícíçio de Adrtanópolís, Estado do Paraná, numa
área de trezentos hectares (300 ha) ,
delimitada por um retângulo que tem
um vértice no final da poligonal que
partindo da confluência do córrego
Sumidouro no rio Faqueiro, tem os

seguintes comprimentos e rumos ver
dadeircs: quinhentos e vinte e ojnco
metros (525m), setenta e sete graus
e ,dez minutos nordeste (77 910' NE);
quinhentos metros (,5'O{)m), quarenta
e seis graus e dez minutos nordeste
(46°10' NE). Os lados do retângulo,
divergentes dêsse vértice, assim se definem, .pcr seus comprimentos e rumos verdadeiros:
mil e qumhentos
metros (1.500m)
quarenta e três
graus e cinqüenta minutos noroeste
43~'5'Ü'
NW); dois
mil
metros
(:2.{)O,om), quarenta e seis graus e dez
minutos sudoeste (46°10' SW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágraro
úzuoc do art. 28 dó Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas
.além das seguintes e de outras sons:
tantas do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único:
A execução da
presente. autorização' fica sujeita às
estrpulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3'0 J230, de 1 de
dezembro, de 1;951, UIrLa vez se verifique. a existência na jazida, como as.
socíado de qualquer das substâncias
a que se refere ..... art. 2° do citado
Regulamento ou tIe outras substãn...
cias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 290 concesslonárin da autorizaçâo fica obrigado a recolher aos
corres públicos, na forma da lei, os
tributos que foram devidos à, Uníâo,
a., Estado e o Município, em cumprit11;ento do .disposto no art. 68 do codigo de Mmae.
Axt. 3° Se o concessionário ~ autorização não cumprir. qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de 'lavra será' declarada caduca ou nula, na forma dos arüsos
37 e 3Jf!. do C6digo de Minas.
e
Artt. 49 As propriedades vizínhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma'
dos artigos 39 e 40 do Oódígo de Minas.
Art. 59 O concessionárto da autortzaçáo será físcalízadz, pelo Departa;
rnento Nacional da Produção Mineral
e gozara. doa ravores dtsorímínados
no art. 71 do .mesmo Código.
Art. 6° A autorização de lavra terá.
por título êste decreto, que seré transe
crito no liVI'O próprio de registro das
autorizações de lavra, após o pagamento da taxa de seis mil cruzeiros
COr$ 6. OIlJ,OO) •
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DECRETO N9 53.231 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 196·3

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrárto.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142(1 da Independência e 75° da República.
JOÃo GOUL.;·.RT

Autoriza o cidadão brasileiro Deito
1l:fenozzi Teixeira a pesquisar calcário, argila e xisto argiloso no município de Capão Bonito, Estado de
São Paulo.

Antonio de Oliveira Brito

DEORETO N? 53.230 - DE 12 DE
DEZEMBRO DE 1963
Autoriza o ~dadão brasileiro Dettc
Menozzi Teixeira a pesquisar calcá_
rio, argila e xisto argiloso no 1nUnicipio de Iporanga, Estado de São
Paulo.

o Presidente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe-confere o art..
87, nv I, da Constítuíçâc e nos rêrmos
do Decreto-leí nc 1.985, da 29 de janeiro de 1941) (Código de Minas), dereta:
Att. 1Q Fica. autorizado o cidadão
brasileíro Délto Menozaí Teixeira a
pesquisar calcário, argila e x-isto argiloso, jazidas da classe VI, em terrenos de propriedade de José Gomes
da Silva e outros no' lugar' denominado Lageado de Cima. e Córrego Fundo, distrito e município. de Iporanga,
Estado de São Paulo, numa área de
quinhentos hectares (50{) ha) , delimitada por um retângulo que tem um
vér-tice a mil cento e sessenta e seis
metros (1.166 m) , no rumo verdadeiro de sessenta e quatro graus dois mínutos sudoeste (64 Q 02' SW) de confluência dos córregos Fundo e Lageado e os lados, divergentes dêsse 'lértice, Os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil metros . "0
(2.000 m) , oitenta e cinco graus sudeste (85'? SE); dois mil e qinnneràos
metros (2..5J{) m) , cinco graus nordeste (5-'? NE).
Art. 29 O titulo da autcrtzaçâo de
pesquisa, que será uma via a.útêntica
dêste Decreto, pagará e. taxa de cínCo mil cruzeiros (Cr$ 5.0'llO,0'Ü) e será transcrito no livro próprio da Divisão de Fomento da Producão Mi
neral do Ministério da Agrtcultura,
Art. 3l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142Q da Independência e 759 da República,
R

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art.
87, no. I, da oonstituição Federal, e
tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nc 1.985 de 29 de janeiro de
1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica auto-rizado o cidadão
brasileiro Delta Menozzi Teixeira a
pesquisar calcário, argila e xisto atgtloso em terrenos de propriedade da
Industrial, Comercial e Agrícola "Rio
Pilões" Ltda., no imóvel denominado Formigas, distrito e munícípú, de
Capão Bonito, Estado de são Paulo,
numa área de duzentos e vinte e cinco hectares (225 ha) , delimitada por
um quadrado com mil e quinhentos
metros (150{) mj de lado, que tem um
vértice e seiscentos metros (600 tn) ,
no rumo verdadeiro oeste (W), da
confluência do Ribeirão das Formigas
com o Rio Paranapanema e os lados
divergentes dêsse vértice, Os seguintes
rumos verdadeiros: vinte gra1ls sudoeste (209 SW); e setenta graus noroeste (70 9 NW) .
Parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às estipula-ções do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 30.230. de 19 de dezembro de 1951, uma vez que Se verrfíque a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento OU de outras substâncias díserímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2C? O titulo da autorização de.
pesquisa, que será uma via autêntica dêsse Decreto, pagará a taxa, de
dois mil duzentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ 2.250,(0) e será válido por
dois (2) anos a contar da data. da
transcrfção no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75 9 da. República.
JOÃo GOULART

Antônio de oliveira Brito
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DECRE;I'O Nº 53.232 - DE 12
• DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Detto
M enozzi Teixeira a pesquisar calcá-

rio, argila, xisto argiloso e assocta-

dos no município de ecoao Bonito,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nv I, da Constituição Federal, e
nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (CÓdlgO de

1&inas) , decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Deito Mertozzi Teixeira a
pesquisar calcário, árgtla, xisto argtJose e associados, em terrenos de propriedade da Industrial, Comercial e
Agrícol Rio Pilões Ltda., no imóvel
denominado Formigas, distrito e município de- Capâo Bonito, Estado de
São Paulo, numa área de duzentos e
cinqüenta e tlineo hectares l255 ha)
delimitada por um paralelogramo qU~
tem, um vértice a setecentos e cinqüenta metros (750 m) , no rumo verdadeiro de vinte e oito graus noroeste
(289 NW), da confluência do ribeirão
das Formigas com -o rio Parnnapanema e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil e cem metros
(l,lOO m) , setenta e dois graus SU~
deste (729 SE), três mil metros ., ..
(3. aoo m) vinte graus sudoeste ...•
I

(20' SW).

Arb , 290 título da autortzacão de

pesquisa, que será uma "ia autêntica
dêste De?reto, pagará a taxa de dois
míl e quinhentos e cinqüenta Cruzeiros (Cr$ 2.550.00) e será transcrito
no livro próprio da Divisão de Fomento da Produção Mineral do Ministério da Agrfcul tura
Art. 39 Revogam-se 'as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963'
1429 da Independência e 759 da' Re~
pública.
JOÃo GOULART

Antônio âe Oliveira Brito

DECRETO 1'1 9 53.233 - DE 12
DEZEMllRODE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Diogo
Bethônico a pesquisar minério de
je170 no município ae Santa tsórboro, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, no I, da oonstítuíção Federal, e
tendo em vista. o que dispõe o Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de
140 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadão
brasileiro Diogo Bethõníc., a pesquisar
minério de ferro, em terrenos de sua
propriedade, nos lugares denominados
Machado, . Mínérto, Brucutú, Vargem
da Lua e- Oatumbí, distrito de São
Gonçalo do Rio· Abaixo, município de
Santa Bárbara, Estado de Minas Gerais, numa área de cento e oitenta 'e
oito hectares e dezenove ares ... , ..
(188,19 ha) delimitada por um polígono irregular que tem um vértice a
quinze' metros (If m) no rumo -rexdadeíro quarenta e sete graus sudeste
(479 SE) do cunhal da ponte velha das
Gralhas, sôbre o rio Santa Bárbara
e os lados, a partir dêsse Vértice. os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: quinhentos e quarenta metros (540 m) , quarenta e nove graus
noroeste (49<:1 NW)' dois mil cento e
vinte metros (2.12lJ m) , dezoito graus
noroeste (189 NW); quinhentos e vm;
te metros (520 ms , oito graus trinta
minutos noroeste (8°30' NW); oitocentos e setenta e seis metros (876 mj
quarenta e oito graus e trinta minl1~
tos sudeste (48 930' SE); setecentos e
trinta e dois metros (732 m) , oitenta
e seis graus .nordeste (86 9 NE); dois
mil trezentos e trinta metros
, ..
(2.330 m) seis graus sudoeste ,
.
(69 Sw).

parágrafo único. A execução da pre ..
sente autorização fica sujeita às estipulações do jcegulamente, aprovado
pelo Decreto -nc 30.230, de F' de dezembro de 1951,.'uma vez Se verifique a existência na jazida, como cssaciado de qualquer das substâncias a
que se refere o art . 2<:1 do citado Reguramento ou .de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho NacIonal
de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagara a taxa de
mil ,e oitocentos e noventa cruzetros
(Cr$ 1.890,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da transcrição no
livro próprio de Registro das AUtorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963'
1429 da Independência e 759 da Re~
pública.
JOÃo GOULART

Àntônio de Oliveira Brito
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DECRETO N9 53.235 - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro MaurIcio Mascarenhas Junquetra a pesquisar minérios de chumbo e zinco
no municipio de Chapada dos Guimarâes, Estado de Mato Grosso.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, número I da Constituição Federal.
e tendo em vista o que dispõe o Decreto-lei nv. 1.895, de 29 de janeiro
de 194(} (Código de Minas), decreta:
ArL 1° Fica autorizado o cidadão
brasileiro MH urícto Mascarenhas .tun,
queira a pesquisar minério "de chumbo e zinco em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Sa11to Antônio da Serra, distrito e município de Chapada dos Guimarães,
Estado de Mato Grosso, numa área
de cento e setenta e cinco hectares
(175. ha) , delimitada por um polígono -írregular, que tem um vertdce a
seiscentos e um metros e quarenta e
quatro centímetros (601,44 m: no rumo magnético de sessenta e nove
graus oito minutos nordeste _
.
(6P908' NE>; da confluência dos córregos Oangomes e Araras e os lados
a partir dêsse vértice, OS seguintes
comprimentos e rumos magnétaccs:
novecentos e setenta e cinco metros
(975 m) , quarenta e dois graus nordeste (429 NE); três mil metros .. :.
(3.000,00 m) , setenta e quatro graus
sudoeste (749 SW); quatrocentos e
oitenta metros (480 m r, vinte e nove
graus sudeste (299 SE); quatrocentos
e sessenta metros (460 m) , vinte e um
graus sudeste (219 SE); dois mil e
setenta metros (2.070 m) , sessenta. e
três graus nordeste (639 NE).
Parágrafo .único. A execução da
presente autorízacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento: aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substãncías
.a que se refere o art. 2" do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nadanal de Pesquisa.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil setecentos e cinqüenta cruzeiros
(Cr$ 1. 750,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da trens-

~69

crição no livro próprio de Registro
das Autorázações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárío
Brasília, 12 de dezembro .ô e 1983;
1429 da Independência e 759 da República.
JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N.0 53.236 - DE
DEZEMBRO DE 1963

12 DE

A utoríea o cidadão brasileiro Leelie
Melville Clemence "a pesquisar' argila no município de Itaoirito, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República usando
da atribu.ção que lhe confere o art.
37, n.c I, da constituição e nos têrmos do Decreto-lei n.v 1.985, de 29
de .janetro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. l. Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Leslie Melville Clemence a
pesquisar argila, em terrenos de propriedade de Margarida Morgan da
Costa, Jorge Morgan da Costa. herdelrcs de Ana Gurgel Baeta e herdeiros de Adelaíde Rodrigues. no lugar
denominado Retiro da Prata, distrito
e município de Itabarito, Estado de
Minas Gerais, numa área de clnquenta e oito hectares (58 har, delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quinhentos e citenta metros (58{)m) no rumo verdedei1'0 trinta e oito graus
cinqnenta e
três minutos sudeste (389 53' SE) do
marco de triangulação, subsidía-ie
da rêde geodésica da St. John d'El
Rey Míníng Company Límíted no
ponto mais alto do Morro Redondo
ou Santana e os lados, a partár dêsse Vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil cento e
vinte e cinco metros (1 ,,125m), vinte
e nove graus, vinte e três mínutca
nordeste (299 23'NE); cento e noventa metros (l90m) , três graus ClTIquenta e sete minutos noroeste (3Q
57. NW) ; duzentos metros (20P mr ,
trinta e nove graus, trinta e um mi-"
nutos nordeste (399 31' NE); cento
e sententa e cinco metros (175 m) ,
setenta e cínco graus quarenta e oito minutos sudeste (75.9 48' SE);
quatrocentos e quarenta e dois metros (442 m) , sessenta e nove grt.ua
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vinte e. nove minutos nordeste 69°
29' NE); duzentos e trinta me.tro.s
(230m), sul (8)
trezentos e quinze
metros (315m).. quarenta
e CInco
graus sudoeste (45\> SW): quatrocentos e cinquenta e oito metros (453m),
vinte e um graus onze mmutos 8Udoeste (219 11' SW); mil e setenta
metros (l.070m) quarenta e quatro
graus trinta e oito minutos sudoeste
(449 38' SW); cento e trinta metros

trinta e oito graus ciuquenta
e três minutos noroeste (38 0 53' NW).
Parágrafo único - A execução da
presente autorização r.ca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 30.230, de 1 de
dezembro de' 1951, uma vez severifique a existência na jazida, como
a.soctado de qualquer das substâncías a que se refere o art. 2.º do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2.1' O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via aurêntíca dêete Decreto, pagará. a taxa de
quinhentos e o i t e TI t a cruzeiros
(580,00) e será válido por nol, (2)
ancs a contar de, data. da transertcão no livro próprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa
Art. 3.1' Revogam-se as drsposícões em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963,
142~ºda Independência e 75.? da ReM
pública.
(I30) ,

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

trtto e município de Garça, Estado
de São Paulo, numa- área de dezeese'-s ares (0,16 ha) , delimitada por
por um quadrado, que tem um vértice a sete metros (7m). no rumo
magnético vinte e dois graus noroeste (221' NW) do cruzamento dos eixos. das ruas Prudente Moraes e
Carlos Ferrarí e Os lados i' partir
dêsse vértice. os seguintes compramentos e TumOS magnéticos: quarenta metrcs (40m), sessenta e nove
graus .noroeste (4{)º NW); quarenta
metros (40m) , vinte e um graus nordeste /21 Q NE) .
Parágrafo único - A execução ~da
presente autorização fíca sujeita às
estipulações do Regulamento
aprovadc pelo Decreto n,v 30.230, de 1.9 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assccíado de . qualquer das substância...·
e que se refere o art. 2.º do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquísac..
Art. 2.1' O titulo da autorlzaçâc
de pesquisa que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros rcrs 300,00.1 e será válido por deis (2) anos a contar
da data da transcrição no üvro própr:o de Registro dás Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3.<> Revogam-se as dtspostções em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963:
142.9 da Independência e 75.Q da República.
JoÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N.º 53.237 - DE 12
bEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro nelfina
Schenkel Alves a pesquisa áqwJ, mineral na município de Garça, Estado de São Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição' que lhe confere o art.
87, n.v I,.' de" .Constituição e nOE têrmos do Decreto-Leí n.v 1.985, de 29
de janeiro de,1940 (Código de 'Minas).
decreta:
Art. 1.1' Fica autorizado o cidadão brasileiro Delfino Schenkel Alves a pesquisar água mineral em
terrenos de sua propriedade "no dís-

iD/ECRiETO N° 53,. 23,8 - DE 12
DEZEMBRO DE .1963'

DE

o -oidadãó brasileiro !-luiqo
Ziemer a pesquisar quartzo e pedrascoradas no -munsonno de ror-

Autoriza.

dânia, Estado 'de Minas Gerais",

o presidente ida LRerpúb1iDa, usando
da atribuição 'que lhe confere o ar tígo '87, ns l, da Oonstmúçâo e nos termo, do Decreto-Ieí rio l. 985, de 29 de
janeiro de 119'40 (lCódjgo de Mine';;;),
decreta:
~rt .. Ilº [Fica autorizado o cidadão
br'asiletro Hugo Ziemer .a, pesquisar
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quartzo e pedras coradas em terrenos
de sua propriedade no lugar denomí-

nado MargG11S do Cóu'rego Ríbeíra,
(;1(1, JordâJ:Üa. munícíoto de Jordânía, Estado de Minas

distrito de EstréIa

Gerais, numa área de cento e trmta e
cinco hectares, oitenta e sete ares e
cinqüenta centíares ('13,5,&7.50 ha) , delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a cento e de~ met.ros(il:l{) fi) DO rumo magnético treze gra.us e vinte e cinco minuto- noroeste (13° 2~' iNiW) do cento sudoeste
('SW) da rosa de trabalhadores, de
Sua propriedade e os lados a partdr
dêsse vértice, os seguírrtes comprtmen~
tos e rumos mangnétieos: seíscentcs
e treze metros (-613, m) , setenta. e sete
graus e trinta. minutos nordeste ...
(n9 30' iNTE); quatrocentos sessenta e
seis metros (4&6 m) , setenta e quatro
graus trinta minutos sudeste
.
(7'49 30' ,SE); trezentos e setenta e
quatro metros ,(374 m) , cinqüenta e
três graus e trinta min:.ttos nordeste
('5-3(1 30' lN'E); cento e oitenta, metros
(180 'fi), vinte e um graus e trinta
mjnutos nordeste

(-210

30' NE); duzen-

tose sessenta e oíncc metros (2ü5- m) ,
vinte e quatro graus e trinta rrsnutos
moroeste (24.9 3()' N1W); quínhentcs
e oitenta e ste metros ('587·m) , um
grau trinta minutos nordeste (li? 30'
:r;rE) ; seiscentos e sessenta e cínço metros (675 mj , sessenta e nove graus
sudoeste (69° SW); quatrocentos e
quarenta e seis metros J(446m), trinta
e três graus sudoeste (3'3 0 SW): cento
e noventa metros (:190 m) , setenta e
seis graus e trinta minutos sudoeste
(769 30' SW);' duzentos e sesstnta e
cinco metros (285 m) , sessenta e sete
gra,.use. trinta minutos sudoeste , ..
<$7030' SW); duzentos e setenta me(2'70 m)"cinqüenta e oito graus
sudoeste (589 SW); duzentos e· setenta
e cinco metros (2760 m) quarenta. e
cinco graus e trinta minutos ncroeste (4'5° 30' NW); cento e oitenta metros ,('180 m) , oitenta e dois graus e
t-Inta. minutos noroeste (&29 30' NVV) ;
cento e quarenta 'e um metros (141m),
oitenta e seis graus e trinta minutos
sudoeste (8Go 3'Ü" SW); cento e quatrerrta metros ,<1140 m) , move graus
trinta minutos sudoeste (99 30' SW);
cento e setenta e cínco metros .....
(:176 m) , vinte edcís graus- trtnts. mínutos sudoeste (229 3W SW); cento
e oitenta € cinco metros (ll85m), quetro graus e trínta minutos sudeste
(4° 30' SE); trezentos e dez metros
<3'10 m) , sessenta 'e quatro graus su-

tros

eeste (65P SE); quatrocentos metros
(400 m) , setenta e sete graus e trinta minutos nordeste <n7Q 30' NE).
P,aTáb<q,afo único. IA exeeucâo da
presenre autorização fica sujeita. as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ::15' ·311. 23G. de 1° de
dezembro de ,lS!5Il, uma ve:!; se verifique a exístãncíe, na jazida, como as.sociado do qualquer das substanctas a
que se refere o ·aTt. 20 do citado Regulamento ou de "outras' substâncias
diiS:9r,1minadas pelo Conselho iN",r<.c:onal de pesquisas.
lArt. ·2° O título da auto.r jzação de
pesquisa, que será uma .vía autêntica
oeste de-ereto, pagará a taxa de mil
trezentos e sessenta cruzeiros
.
<Cr$ 'L360,OD) e se-rá válido por dois
('2) anos a contar da data da trans-crição no Iívro próprío de Registro
tias Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárias
!Brasilia, 112 de dezembro de 1963;
:142.0 da ündependêncía e 759 da LRe(pública.
JOÃo GOULJl.RT

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.239 DEZEMBRO

DE 1.963

DE

12

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Haroldo
Barretto Bernardes a pesquisar
quarteito e gneiss, no município de
Rezende, Estado do Rio de Janeiro.

o Presidente da .Repúbllca, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos. têrmos
do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de [aneiro de 194Q (Código de Minas), de,
ereta:
Art. 1(1 Fica autorizado o eídadâc
brasíleíro Haroldo Barreto Bernardes
a pesquisar quartsitc e grreíss, em terrenos de sua propriedade, no imóvel
denominado Independência, distrito
de Itatiaia, munícípío de Rezende. Estado do Rio de Janeiro, numa área de
quarenta e nove hectares e cinqüenta
ares (49,iXl ha) , delímítada por um
retângulo Que tem um vértice no final da poligonal que partindo do cru;
zamento do Córrego Duas Lagoas com
a rodovia Itatiada - Funil, apresenta os seguintes comprimentos e .m~
mos verdadeiros: trezentos e noventa
metros (390 m) , quarenta e oito graus
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quinze minutos-sudoeste (48915' SW);

cinqüenta. metros (50 m) , quarenta e
um graus quarenta e cinco. minutos
noroeste (41 945' NW); os lados diM
vergenteg do.. retângulo envolvente da
área -de pesquisa, assim se definem:
por seus comprimentos e rumos verdadeiros: mil

~

cem metros (1.100 m) ,

quarenta e cito graus quinze minutos sudoeste (48915 SW); quatrocentos e cinqüenta metros (450 m) quarenta e um graus quarenta e cinco
minutos noroeste (41945' NW)
Parágrafo único. A execução da
presente autorízação fica sujeit-a às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230 de 19 de
dezembro de 19.51, uma vez se verifi-

que. a existência na jazida, COil1Q aSM
socíedo de qualquer das substâncias ia
se refere o art. 29 do citado Re ..
gulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art.. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Cr$ 50000) e será
válido por dois (2) anos. a' contar da
~ata da transcrição no livro próprio
ce Registro das Autorizacõex de Pesquisa.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 de Independência e 759 de República.

que

JOÃo GoULART

Antônio de Oliveira Brito

Fazenda R~be.irã.o, distrito de Onça,
município de Pequí, Estado de Minas
Gerais, numa área de dez hectares
(lOha.). delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a quinhentos e
setenta. e seis metros (576m), no rt....mo
magnético de quarenta e sete gra 'J.;> e
trinta minutos noroeste (47 Q 30' NW),
do callto noroeste (NW) da casa de
morada de João Neri Filho e os lados
divergentes dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
quatrocentos metros (400m), setenta e
seis graus nordeste (769 NE); duzentos
e cinqüenta metros (250m), quatorze
graus noroeste (l49 NW).
Parágrafo único, A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30'.nü, de 1Q de
dezembro de 195-1, uma vez se verrffque a existência na jazida, - 'como
associado de qualquer dassul;lst-ânDia-s
a que se refere o art. 2° do citado
Regulamento ou de outras substâncias discríminadas pelo Conselho Nacíonal de Pesquisas.
Art. 2~ O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decretq, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros to-s 300,00') e
será válido por dois (2) anos a contar
da data da transcríoão no livro
próprio de Registro das" Autorízaçôes
de Pesquisa.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75° da República.
J cÃo

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.243 DEZEM.BRO DE

DE

12

DE

1963

A utoriza o cíaaaac brasileiro Crispim
Alves Magalhães a pesquisar minério de ferro e manganês, no muni..
cípío de Pequi, Estado de Minas
Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o
árü. 87. nc I, da Constituíçãn e nos
têrmos do Decreto-leí nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Crispim Alves Magalhães a
pesquisar minério de ferro e manganês
em terrenos de propriedade de LUís
Neri vüace no imóvel denominado

DECRETO NQ 53.244 - DE 12
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza O cidadão brasileiro Oscar
Sctineuicr a lavrar á'Y-ua mineral no
mumàcipio de Rio Claro, Es.tado de
São Paulo,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar'
etig o 87, nc I, da Constituição, e nos
têrmo, do Decreto-lei nv 1.985" de
29 de janeiro de 1940 (Oódign de
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadâo
brasíleíro Oscar Schneíder a lavrar
água mineral, em terrenos de sua
propriedade e outro, no imóvel

Aros
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Chácara eenta Elisa, distrito e mumcípío de Rio Claro, Estado de São
Paulo, numa área de quatro hectares
sete ares e vinte e J;;eiS centcares
(~,0726 ha) delimitada por um quadrilátero que tem um vértice a quatrocentos e setenta. metros (470m) no
rumo verdadeiro setenta e cinco graus
e cinqüenta minutos noroeste (75')
50' NW) do marco quilométrico cento
oitenta e seis (Km 186), da rodovia
Rio Olaro-Sãn Pedro e Os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes
'Comprimentos e rumos ve-rdadeiro:
noventa e oito metros rsamj , setenta
e um graus e cinqüenta minutos noroeste (719 50' NW); duzentos cinqüenta e dois metros (252m) um
grau e dez minutos nordeste (19 10'
NE); duzentos e trinta - e quatro
(234m), setenta e quatro graus e
vinte minutos sudeste (74° 20' SE);
duzentos cinqüenta e seis metros
(25"6m), trinta e um graus e quarenta mníutoe sudoeste (319 4{)' SW)
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do
parágrafo úníco do art. 2,8 do Co
digo de Minas e dos arts. 32, 33, 3~
e suas alíneas, além das seguintes e
de outras constantes do mesmo Oódígo, não expressamente mencionadas
neste Decreto.
Parágra.t o único - A execução da
presente autorização ríca sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprova-do pelo 'Decreto nv 30.230, de 19. -O.€
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na ja-zida, como
associado de qualquer das substàncías a que Se refere o art. 29 de
cita,do Regulamento ou de outras
substâncias discrímínadas pelo Ocnseího .Nactonal de Pesquisas.
Art. 29 O concessíonác ío da auto
rização fica obrígadc a recolher aos
cofres públicos, na rorma da Lei, cs
tributos quo forem .devídos à União,
ao Estado e ao Município, em cumpramento do disposto no art. 68 do
Código de. Minas.
Art. 3° Se o concessionário dá,
autorização não cumprir qualquer
das obrigações que lhe Incumbem, a
autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Código de Minas.
Art. év As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
do,:; arts. 39 e 40 a'o Código de Mines.

Art, õc O concessíonárle da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra.
terá por título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra,
a.pós o pagametc da taxa de seiscentos cruzeiros <cr$ 600,00) .
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75° da República.
JoÃo GOULAR'l'
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.245 DElEMBRO DE

DE

12 ·DE

1963

Autoriza o cidadão braeileiro JOSe
Menezes de Oliveira a pesquisar
mzca e pedras semi-preciosas -zc
mauucipio de Governador Vá~ada
res, Estado de ~ Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
atribuições que lhe confere o
art. 87, nv I, da Oonstátutçãr, FedE"J.'8.l,
e tendo em vísta o que dispõe o Decreto-lei nc 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10 Fica autorizado O cídadâo
brasileiro José Menezes de Oliveira
a pesquisar mica e pedrasvsemi-preciosas em terreno devoturo, de sua
ocupação no lugar denominado Nascentes do Ribeirão do onca., distrito
e município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais, numa
área de vinte e cin-co hectares e
sessenta e cinco ares (25,65 na»; delimitada por um
polígono Irregular
que tem um vértice na confluência
do córrego Escondido com o ribeirão
do Onça e 'os lad'os a partir dêsse
Vértice, os seguintes· comprimentos e
rumos magnéticos: trezentos sessenta
e oito metros (36,8m), cínqtienta e
seis graus e quarenta, minutos no,
roeste (569 40' NW).; seiscentos e
trinta e três metros (633m), quatorze
graus sudeste (149 SE); duzentos e.
dezesseis .netros (216mL um grau e
vinte minutas sudeste (19 20' SE);
das
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quatrccentós _e dezoito metros (~18m),
setenta e três graus e dez 1TIlll"r.1tJOS
sudeste (.739 10' SE); cento setenta.
e' sete metros (177m) , trinta. e nove
graus noroéetevasv NE); quinhentos
e setenta metros 570m) , trinta e' nove
graus noroeste, (39 0 NW); o sétimo
retilíneo qua une a extremidade do
sexto (65') lado, descrito, ao vértice
de, 'partida.

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto Il9 30. 23(), de 1ç de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncta na jazida como
associado de qualquer das substãnelas a que se refere o art. 29 do citado Regulamento o ude outras SlWS).âncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de PesG.'Uisas.

Art. 20 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêsta Decreto, pagará a taxa. de tre
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no Iívro próprio
de Registro das Autorizações de
pesquisa.,
R

Art. SI! Revogam-se as disposições
em contrário.
1
Brasília, 12 de dezembro de i963;
1~..2Q da Independência e 7i:i9 da República.
..lOÃO GOULART

,

Antônio de Olivetra Brito

de Santa Maria do Suaçui, Estado- de
Mmas Gerais, numa área de setenta
e dois hectares (72 hso ; delimitada
por um retângulo, que tem um vertace a quatrocentos trinta e seis metro.';
436m) , no rumo magnético de trmta
e oito graus e quinze minutos sudeste
(389 15' SE) da confluência dos
carregas Três Maneiras e do Oruzeh-o
e os lados divergentes dêsse vér-tice,
os .seguintes comprimentos e rumós
megnetécos: li o v e c e n tos metros
(900m), oitenta e três graus e quinze
minutos noroeste (8311 15' NW);
oitocentos metros (800m), oito gr-aus
e quarenta e cinco minutos nordeste
<8' 45' NE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto, n« 30.23'0, de 1'? de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência. na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere 'J art. 29 do cítado Regulamento OU de outras suestâncía-, díscrtmínadaa pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2Çl O titulo, da autorização depesquisá, que será uma via aujêntacà
dêste Decreto pagará a taxa de setecentos e vinte cruzeiros (Cr$ 720.00)
e será válido por dois (2) anos econtar da data da transcriçãO!l9
livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa;
Art. 3Çl Revogam-se as disposições
em contrário,
~
Braaíha, 12, de dezembro de 19fi3;

DECRETO N9 53.246 -

DE

12

DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza o cidadão brasileiro José
Neves Ferreira a pesquisar quartzo
e mica no municipio de santa
Marta do Guaçut, Estado de Minas
Gerais.

1429 da Independência e 7,59 daRe ..

pública.
JoÃo GOULART

Antônio de Ctioeira Brito

DEORETO N9 53.247 DEZEMBRO DE

19<63

DE

12

DE

o Presidente da República, usando
da. atribuiçâo que lhe confere o artigo
87, na I,.da Oonstãttuçã-, e !lOS têrmos
d.o Decreto-lei nc 1. 985" de 29 de janeiro de 194{) (Código de Minas)
decreta:

Autoriza 'O ciâaâõo brasileiro Viigilio
Ferreira de Castro a pesquisar eermieuiua, mica e feldspato, no' municipio de Mercês, Bstcdo de Minas
Gerais.

Art. 19 FiCa autorizado o cidadão
brastleíro José Neves Per-reíra a
pesquisar quartzo e mica em terrenos
devolutos no lugar denominado Três
Maneiras, distrito de Poaía, muníctpio

O Presidente do comelho de Ministros, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 19, do Ato Adictonal à Constituição Federal,' e tendo
em vista o que dispõe o Decreto-Iel
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nc 1.9'85, de 29 de janeiro de 1940
(Código de Mina&), decreta:
Art. 1°. Fica autorizado o cidadão
brasileiro VirgUio Ferreira de Castro
a pesquír ae vermícuhta, mica e feldspato em terrenos de sua proprtedade, no imóvel denominado Pasenda santana, distrito e município de
Mercês, Estado de Minas Gerais, numa área de nove hectares e doze a-res
(9,12 ha) , delimitada por um retângulo, que- tem um vértice a duzentos
e vinte e sete metros (227 m) , no rumo magnético de setenta e três graus
noroeste (739 NW) ,da confluência do
córrego 'JOsé Joaquim com o ribeirão Santana e os lados divergentes
dêsre vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos e oitenta metros (380 mi , Oeste
(W); duzentos e quarenta
metros
(240 m) {Norte (N).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez verifique
a existência na jazida, como associa-ío de qualqnei das substâncias a que
-e -rerere .J artigo 29 do citado Regu.amento ou de outras substâncias
díscrímínadaa pelo Conselho Nacione.t de Pesquisas.
Art. 29.
O título da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto. pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00)
e
será válido por dois (2) anos a c.. __ tal' da data da transcrição no 'v-o
próprio de Regtstro das nutortsecses
de Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as disposfçõea
em contrário.
Brasília, 12 de dezembro de 1963;
142.9 da Independência e 73.9 da Rei

pública.

JOÃo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.2:53 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Wilson
Felix Soares w pesquisar minérios
de ferro e manganês, no município
de Corumbá, Estado de Mato Gros-

so.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confee-e o
artigo 87, nv I, da Constituição e nos
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têrmos do Decreto-Lei nv 1.9&5. de
29 de janeiro de 1940 (Código
de
Minas) decreta:
Art. 19. FIca autorizado o cidadão
brasileiro Wilson Felix Soares a pesquisar minérios de ferro e manganês em- terrenos de sua propriedade
no lugar denominado Taguaralaínho,
distrito de Albuquerque" muntcíplo de
Corumbá, -gsbado de Mato Grorso,
numa área de quatrocentos e oitenta
e seis hectares (4'&6 ha,), delimitada
por um polígono irregular,' que tem
um vértice a oito mil duzentos
e
vinte- evquàtro metros (8.224 m) , no
rumo verdadeiro de sessenta e .quatro graus e dois minutos sudeste ~
(64 9 02' SE) do marco de triangulação do alto do Morro de Santa Cruz
e os lados a partir dêsse vértice, cs
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: dois mil e cinqüenta metros (2.050m), .vinte graus e dois
minutos nordeste (209 0.2' NE); dois
mil cento e quarenta metros
.
(2.140m), sessenta e nove graus e
cínquenta e oito minutos sudeste ..
(699 58' SE); dois, inil quinhentos e
oitenta metros (2.580 m) , vinte e lL-'11
graus e cinqüenta e nove 'minutos
sudoeste (210 59' SW); dois mil cento
e vinte metros (2.120 mi. cinqüenta
e cinco graus e vinte e oito minutos
noroeste (559 2-8' NW).
Parágrafo único. A execução da
presenteautotização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovedo pelo Decreto n» 30 230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez verifique
a existência na jazida. corno associado de qualquer das substâncias a que
se refere o artigo 2Ç do citado Regulamento ou de outras substâncias
díscrtminadas pelo Conselho Nacío111.11 de Pesqui •sas.
Art. 29.. O titulo da autorização
de pesquís a, que será uma via autêntica dêste Decreto. pagará a taxa de
quatro mil oitocentos e sessenta -uzelros (Cr$ 4. &60,()(J) e será -válido
por dois (2) anos a contar da dato.
da transcrição no livro próprto de
Registro das Autorizações' de Pesquisa.
Art. 39 . Revogam-se as dísposlçóes
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de. 19ú3;
142.9 da Independência e 75.9 da R,€públ.ca ,

.rcxo

GOULART

Antonio de Oliveira Brito
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DECRETO NQ 5·3.254 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza: o cidadão brasileiro Manoel
de Carvalho a pesquis.ar águas maritüice no município de conceição
do 'Mato Dentro, Estado de Minas

Gerais.
o Presidente __ República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nc I, da Constdtuíção e
nos têrmos do Decreto-Lei nc 1. 985,
de: 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel de Carvalho a pes-

quisar águas marinhas em terrenos
de propriedade de Joaquim campos
Otoni e herdeiros de Luiz Otoni, no
lugar denominado Brejaúba, distrito
de Brejaúba, mumcípío de Conce,ção
do Mato Dentrov Estado de Minas
Gerais, numa área de vinte hectares
12'0 ha) ,

delimitada

por

uma faixa

de mil metros .(l.{){)0 rm , de comprimento, por duzentos metros (200 rru
de largura, contada quinhentos metros (500 m) para jusante e quinhentos para montante do- eixo médio do
ribeirã-o Brejaúba, por cem metros
U()O mj para cada margem do ríbearã-o Brejaúba e a contar da oonfluência do córrego Chica Lopes, no
mesmo rtbeirâo.
Parágrafo único.
A execução da
presente autcrrzação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30. 23rQ, de 1Q de
dezembro de 1951, uma vez te verifique a existência na jazida, COJlO
assocíadc de qualquer das substânCIE5- a qt.
se rcre-o o artigo 29 do
citado Regulamento ou devoutras
eubstãncías discriminadas pelo ConselhoNacional de Pesquisas,
Axt. 20 •
O titulo da autortzaçâo
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Org 3@,OO) e
será válido por dois (2) anos a COHtal' da data da transcrição no livro
próprio .íc Registro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 3Q.
Revogam-se as disposições em contrário-o
Bra.::ília, 13 de dezembro de '19433;
142Q da Independência e 7"59 da República.
JOÃo

GOULAR'r

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO Nº 5-3.255 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro ÊVCLlt
Maquart a pesquisar água maritüu»
no município de N01Ja Venecia, E~
taao dó Espírito Santo.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nv I, da Const.ltuiçâo e
nos têrmos do Decreto-Lei nv 1.985,
de 29 de Janeiro d-e, 1940 Código de
Minas), decreta:

Art. 1Q. Fica autorizado o cidadão
brasileiro nvett Maquart a pesquisar
áaua marinha em terrenos de SU'à.
p~op;rieda{ie
no lugar denominado
Oórreeo Vermelho, distrito de Oórrezo Grande, município de Nova Vene~ia, m.taco do Espít-íto Santo, numa área de cento noventa e um
hectares, quarenta e nove ares e trinta e quatro centiares (19-1,4934 ha)
delimitada por um eneágono, que tem
um vértice a quatrocentos e oitenta
e sete metros (87 mr, no rumo magnético de sessenta e nove graus e
cinco minutos noroeste (69Q 05-' nw:
da confluência do riacho da Figueira
com o córrego do Vermelho e os
lados a partir dêsse vértice, os seguint~ê. comprimentos e rumos magnéticos:
duzentos e cmquenta e
cinco metros (25-5- m) , cinquenta e
quatro graus e quinze minutos noroeste (540 15-' NW);
quatrocentos
oitenta e cinco metros (485 '11) vinte
e seis graus e cinqüenta minutos noroeste (26Q 5"0' NW) ~ sessenta e cinco
metros (65 m) , oitenta e oit graus
cinquenta e cinco minutos sudoeste
(8BO 5·5-' SW);' setenta metros (70m),
sessenta e cinco graus sudoeste (65Q
SW); unl duzentos e sessenta metros 0.260 m), dezesseis graus quarenta e quatro minutos non''>te OS?
44' NE); mil trezentos e oitenta metros (L. 380 m) , setenta
e
quatro
graus sudeste (740 SE); mil trezentos e setenta e otto metros (1.378m),
dezoito graus e trinta minutos sudoeste (180 30' SW); quatrocentos e
sessenta. metros (46'Ü<m), setenta ·e
quatro graus e dez minutos noroeste
(749 10' NW); duzentos e noventa
metros (290 m) , cinquenta graus sudoeste (509 SW).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado 'pelo Decreto nc 3ü.23Q, de 19 de
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dezembro de 1951, uma vez se venIícue a existência na jazida, corno
associado de qualquer das substânc~
B. que se refere o artigo 29 do
citado Regulamento ou de outras
substância, díscrnnlnadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2°.
O título da autortzacâo
de pesquisa, que será uma via .eutêntáca dêste Decreto, pagará a taxa
de mil novecentos e vinte cruzeiros
cors 1.920,{)() e será válido por dois
(2) anos a contar da data da tranr-.
críçâo no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 39
Revogam-se as disposições em contrár!o .
Bras ília,
13 de dezembro de 19B3;
1429 da Independência e '7'5 9 da República.
JOÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.2,5-6 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autorizo: o cidc.·dão brasileiro Bnrico
Guarneri a pesquisar Diorito, Ga~
bro e Granito, no Estado da Gua~
naba1'a.

da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, nv I, da Conscituíçâo e
nos têrmos do Decreto-Lei nv 1.9,85,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro nnnco Guarneri a peequisal' díortto, gabro e granito em terrenas de propriedade de 'Oscar MaT~
condes de Moura e outros, nas localidades -j'aquera e Barra da Ti"
juca, no Estado da Guanabara, numa área de quinze hectares (15 .ha) ,
delimitada. por um retângulo que tem
um vértice a quinhentos e trinta e
cinco metros (535 m) no rumo verdadeiro vinte e cinco graus sudoeste
(25-9 SW) da exta'emldade sudoeste
(SW)
da Capela Santo Cristo, na
Praça Martins Leâo e os lados, divergentes dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdedeíros .
quinhentos metros (5rü'Ü r-i) , sessenta
e um graus noroeste (619 NW); trezentos metros (300 m) , vinte e nove
graus sudoeste (299 SW).
parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às.
O Presidente

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 19'51, uma vez ee venfique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substanera; a que se refere o artigo 29 do
citado Regulamento ou de outras
substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2°. O título dá autorízaçâc
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 3IJO,OO) e
feri válido por dois (2) anos a con,
tal' da data da. transcrição no livro
próprio de Registro das Autortzacóes
de Pesquíse..
Art. 39_
Revogam-se as di6.~. - --cões em contrário,
Braríha, 13 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 75 9 da República.
JOÃo GOUL,~~T
Antonio de Oliveira Brito
N~l! 53.2'5,7 DE
tlEZEMBiW DE 1963.

DEGRETO

13

DE

Autoriza o cidadão brasileiro José
Bernardo de Almeida .nmsor a. pesquisar pednls eoraâas non:umcz'{Jw
de tcanucue. Estado de Mmas Geraie.

o

Presidente da República usando

da atribtnçâo que lhe confere o a:t,
87, nv I. da ConstitUiÇão e ncs termos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 (Código. de - Minas) ,
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cldadâo
brasileírov.Iosé Bernardo de Almeida
Júnior a pesquisar pedras coradas em
terrenos devolutas ocupados por José Bernardo de Almeida no lugar denominado Mamede. distrito e municipio de Nanuque, Estado de Mll?-B.S
Gerais numa área de cento e cll1quenta hectares. (150 ha) , delunttada
por um retângulo que tem um vértice a trezentos noventa e um metros
(391m), no rumo magnético de "~111
quenta e nove graus sudeste (599 SE'
da barra do córrego Marnede no córrego dos Trinta, êste pertencente à
bacia do rio Mucuri e Os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: mil
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metros (l.ooom), sessenta e seis graus

e trrnta minutos nordeste (669 :~O>
NE); mil e quinhentos metros .. :.

(1.50'Om) vinte e três graus e trmta
minutos noroeste (239 30' NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
esüpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3(]."230 de 1 de
dezembro de 1S5,1. uma vez se verifique a existência na jazida C0U18 asscciado de qualquer das substâncias
a Que se refere o art. 2 G do citado
Regulamento ou. de outras substancras
díscrímmauas ')e10 Conselho Nacional
de Pesquisas.

Art. ;&9 O título da autorização de
pesquís a, que será ema via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
e quínhentosvcruzeiros (Cr$
.
1.500',(JO) e será válido por 1J)ÃS (2)
anos a contar da data da transcrição
no Iívro . próprio de Registro das Autorizações de .sesquísa.
Art. Sv Revogam-se as disposições
emcon trárro .
Brasília, 13 de dezembro de 1963,
142'!da Independência e 759 da República.
JOÃc·

GOULART

Antônzo ae Oliveira Brito

DECRETO N/? 5-3.259 DEZEME:kO DE

DE

·13

DE

1963.

Autoriza o Cidadão brasileiro Joacluún
de Castro a pesquisar bauxita, nc
municipic de Passa Quatro Eetcuio
de Minas Gerais.

o presidente da Repúbêíca usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, ne r, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1.985; de 29 de Ja
neiro de 1940, (Código de Minas), decreta;
M

Art. 19 Fica autorizado o ctdadâo
brasileiro Joaquim de Castro e pesqui-ar bauxita em terrenos de pro'prtedade de Antonio Garcia Guedes
no lugar denornínado Bairro do Pinheirínho. distrito e muníctp.o de
Passa Quatro jstado de Minas Gerais, numa área de dois hectares noventa ares e cinco cenüares ~2 [}005
ha) , delirmtada por um polígono Irregular, que tem um vértice a nove-

centos e' setenta c três metros, e dois
centímetros (973,02m), no rumo magnético de setenta e dois graus '" dezeseeís minutos sudeste ('729 16 SE)
do centro da ponte da estrada para
PasS<'o Quatro. sóbre o rio Passa Qua1,1'0 e os lados a partir dêsse vértice,
':'15 aeguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e oito metros e
noventa e oito centímetros (1U8 S8m),
«etenre e cuicc graus. e trinta e seis
nonu t(.:; sudoeste ('159 36' SE,; cen-

te to três metros e quinze cennmetros 003,15m), setenta e um graus e
quinze minutos sudeste (719 15' SE);
sessenta e três metros e setenta e
nove centímetros (63, 79m). setenta e
nove graus e onze minutos no-deste
<7B,Q 11' NE); sessenta e um metr-os
e oitenta e nove centímetros (61,89m),
setenta e sete graus e cínquenta e
cinco minutos nordeste (779 50 NE);
cínquenta e seis metros e oitenta e
sftte centímetros (56 37m), oitenta
graus e vinte e oito minutos sudeste
(8'Ü 9 28' SE); trinta e quatro metros
e sessenta e oito centímetros (34,
S8m), trinta 0 oito graus ê trinta
e seis minutos nordeste (339 36' NE)'
vinte e seis metros e oitenta e u~
centímetros (26,SImj vinte :': seis
graus e vinte e dois minutos nordeste
(269 J2' NE);' sessenta e seis -netros
e oitenta e nOVE centímetros 16f.i,
39,m) , cmquenta e oito graus e sete
mmutos noroeste (580 07' NW); cem
metros e oitenta e sete centímetros
qOO,87 tll:) oitenta e seis graus e
vinte e cinco minutos sudoeste (8ü9
25' SW), setenta metros e cinquenta
e nove centímetros (70,59m), oitenta
e .sete graus e cínquenta e nove mtnutcs sudoeste (879 59' SW); cento e
dez metros eoit2nta centímetros
(nO,30 m) oitenta e sete-araus e de.
zessete minutos
noroeste'=' (879 17'
rrwi : setenta e sete metros e dois
centímetros (77,{i2m), oitenta e oito
graus e vinte e sete minutos noroeste (88\! 27' NW); trinta e nove metros e trinta e Um centímetros (39

·31m) , sul

(S)

Parágrafo único. A execução da
pre,sente autorização fica sujeita. 8S
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n» 30 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como assocíado de qualquer das SUbstâncias
a que se refere o art. 2° do, citado
~egu.]a!?ento ou de outras substâncias
díscrímínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
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Art. 29 O titulo da autorrzaçác de
pesquisa que será uma via: autêntica
dêate Decreto, pagará a taxa de tree será.
zen tos cruzeiros cors 300,C{)
váêído por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de. Registro das Autorizações de Pes-

quisa .

Art.

3~

Revogam-se as díspostçôes

em contrário.
"Brasília, 13 de dezembro
1~29.

de 19-63';
da Independência e 759 da. Re-

pública.

JOÃo GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N~ 53.26'0 - DE 13 DE
DEZEMBRO DE 1963
Autoriza o cidadão brasileiro JoséManoel Bicudo Ferraz a pesqussor arçnc nomU7ucipio de Araçozaba drt
Serra; ErJtado de São Paulo.

a existência. na jazida COmo assoe.a..
do de qualquer das substâncias a que
se refere o art, 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias díscmm.madas pelo Conselho, Nacional de
pesquisas.
Art: 29 O título da autorlzaçâo .ae
pesqarsa, que sera uma. VIa autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
da ta da transcrição no livro próp-rio
de Registro das Autorizações deipesquisa..
Art. 39 Revogam-se as rüspos.cões
em contrário.
Brasília; 13 de dezembro de 19,53;
1420 da Independência e 75'1 da República.
JOÃo

GOULART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9

53.~61

DEZEMBRO DE

o Presidente da República usando.
da a.trrbu.çâo qus lhe confere o 8,('\...
27, ne I. da Constituição e nos têrmoe
do. Decreto-lei nc 1.. 985, de 29 de janeiro , de 1940 (Código de Minas) deeretai.

Art. 19 Fica autorizado o c.dartâo
brasileiro José Manoel Bicudo Ferl"8.'z
a pesquisar argila em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Ba.crc da Colônia, distrito de Ponte,
munícípío de Araçoiaba da Serra, Estado de Sâ'Ü Paulo, numa área de dois
hectares noventa, e cinco ares e' quatenta cE.{ntiares (2.854 ha) , detimítcda por um quadrtláetro irregular que
tem um vértice a setenta e sete me
trcs (77m) no rumo cinqüenta e quatro graus sudeste (549 SE) do quilômetro cento e vinte e três (Km ...23)
da rodovia. Ra-poso Tavares e os tados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
oitenta e quatro metros (34m) sete
graus sudoeste ('7 9 SW); duzentos oitenta e três metros (283m) oitenta e
nove graus sudoeste (899 S'W) : cento
e vinte e sete metros ({27m), sete
graes nordeste (70 NE); duzentos e
'oitenta metros (280m), oitenta e três
graus sudeste (839 SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica suje.ta às
estipulações- do Regulamento aprovado
pelo Decreto ns 30.230, de 1 de dezembro Je 1951, uma vez Se verifique

-

DE '13 DE

1963

Autoriza o cidadão
brasileiro José
Matias Py Moraes Sarmento a pesqussar calcár.zo no municípzo de Si'to
Jerônimo, Estado do Rio Grande do

Sul.

o

Presidente da República usando

da atribuição que lhe confere o art.
B7, no I, da Constituição e nos têr-

mos do Decreto-lei nv 1.985, de .29

da janeiro de 1940 (Oódígo de Minas),

de-ereta:
Art. 1'1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro J-osé Matías Py de Moraes
Sarmento a pesquisar calcário, em
terrenos de sua propriedade; nó unóvel denominado Fazenda Nossa Senhora Medianeira, distrito e município de
8B.0 Jerônimo, Estado do Rio Grande
do sul, numa área de duzentos ctn«üenta e sete hectares setenta ares
,.
e quarenta e dois centrares
(257,7042 haj delímítada por um polígono irregular que tem um vérüíce
a rreeentos e sessenta metros e trmta centímetros (360,3llrru n-o l'\-UYlO verdadeóro seis graus e vinte e. cinco
minutos nordeste (6U 25' NE) da extremidade noroeste (NW) da casa
sede da Fazenda Nossa Senhora Medianeira e os lados, a partir dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
turnos verdadeiros: dois mil cento
cinqüenta-e cinco metros e oitenta
centímetros (2.l558Dm) oitenta graus
e onze minutos su-deste (80° 11' SE) ;
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mil setecentos sessenta e quatro me-

tros e trinta centímetros (I.764,30rn),

vinte graus e sete minutos sudoeste
(20 0 07' SW) dois mil duzentos no-

venta e nove metros e quarenta centímetros (Z.299,40m) , cinqüenta graus
cinqüenta e quatro minutos noroeste
(50 9 54' NW); seiscentos e trinta e
três -metros e trinta centímetros ....
<633,3(]m), vinte e quatro graus cir;«üenta e seis m.mutos nordeste ....
(24 9 56' NE).

Parágrafo. único. A execução da pre

sente autcrtzaçãn fica sujeita as

C.3~

cípulaçõea do Regulamento aprovado
pelo Decreto ne 30.230 de 1 de dezembro de 19-31, urna vez se vertfique a exístêncsa na jazida, co-mo assO,.Ç.iado de qualquer das substânc'as
a, que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas- pelo Conselho Nactonal de Pesquíeas ,
Art. 2Q O titulo da autcrízaçâo de
pesquisas que será uma via autêntica.
déste Decreto, pagara a taxa de dois
mil quinhentos e oitenta cruzeiros
(Cr$ 2.580,00) e será valido por d01S
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio do Regíetro
das Autor-aações de Pesquisa,
Art~ 39 Revogam-se as dísposiçôes
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro C2 1963,
1420 da Independência e 759 da' República.
JOÃo GOULART
Antônio de Oliveira Brito

DECRETO

N9

53.262 - DE 13
1963

DE

DEZEl\'IBRQ DE

Autoriza 6 cidadão brasüeíro João
Corrêa Pinto a pesquisar calcário
no município de Campos de roraõo,
Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da, Constdtuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Código d~ NUnas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Corrêa Pinto a pesquísar calcário em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado
Bairro dos Marmelos, distrtto e município de Campos de Jordão,EStado
de 'são Paulo, numa área de três
hectares vinte ares e oitenta e nove

ExECUTIVO

centíares

(3!2()-~9

ha) , delímitadg. por

uI? .octogono Irregular, que tem um

vér-tice a cento e oito metros e vinte
centímetros (108,20 rm , no rumo
magnético setenta graUs e cinco minutos sudeste (709 05' SE) da confluência do rio Sapucaí, com o rio
d?s Marmelos e Os lados a partir
desse vértéce, Os eeguíntes comprtmentes e rumos magnéticos: C1hqüenta e nove metros e quarenta.
centímetros (59.40 m) , :;;ete graus e,
quarenta minutos noroeste (7Q 40'
NW), cento e sete metros e sessenta
centímetros 007,60 m) , vinte e cinco
graus e quarenta minutos noroeste
(25Q' 40' NW); cinqüenta e oito metros e quarenta centímetros <58,40 nu>
quarenta graus cinqüenta e dols mr.,
nutos noroeste (40\1 52' NW); setenta
metros e doze centímetros (70,12 fi),
cinqüenta e três graus sudoeste (5'37
SW); setenta e quatro metros e sessenta e dois centímetros (74,62 m) ,
quarenta e cinco graus sessenta e
dois minutos sudoeste (45'.> 62' swi ,
cento e oitenta e dois metros e vinte
e cinco centímetros 082,25 m) , qutnZ2 graus e trint,a minutos sudeste (15i?
30' SE); e deste ponto seguindo o
curso do rio dos Marmelos rio abatxo até ao ponto que fica a dezesseís
metros e vinte centímetros (16.20 mv
no rumo doze graus nordests (12""
NE), do, ponto de partida.
Parágrafo único A execúcão aa
presente autorização fica sujeita M
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3.0 _230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfique a existência -na jazida, como
associado de qualquer das substânelas a que se refere o art. 2\1 do citado Regulamento ou de outras substânoías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica üêste decreto, pagará 'j} taxa, de
trezentos cruzeiros «rrs 300.00)
e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrtçâo no livro
próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Ar-t. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasílía; 13 de dezembro de 1963;
1429 _da Independência e 750 da República.
JOÃo GOULART.

Antonio de Oliveira Bríto,

481

ATOS DO PODER !ExECUTIVO

DECRETO NQ 53.265 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Julio
Capua a pesquisar conchas calcárias no município de Magé, Estado
do Rio de Janeiro.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1,985, de
29 de janeiro de 1940 (Códtgo de Mi~
nas)', decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Julio Oapua a pesquisar
conchas calcárias em terrenos submersos da Bahia da Guanacaa'a (Domíruo da União), no distrito e município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, numa área de quatrocentos e
noventa e seis hectares e quarenta e
se.s ares (49'5,46 ha) , delimitada por
um triângulo cujo primeiro lado é o
segmento de oito mil seiscentos e
trinta e sete graus sudoeste <70<.> SW)
contado da foz do Canal de Ma.ge, na
extremidade de SUa margem direita,
até o Cabo Mata Fome; o segundo
lado é o segmento de mil quinhentos
e cinqüenta metros (1.550 m) , no
rumo verdadeiro nove graus trinta
minutos sudoeste (91,1 30' S\V) , contado a partir do Cabo Mata Fome: o
terceiro lado é o segmento de nove
mil e vinte e um metros e quarenta
centímetros
(9D21,40 m) , no rumo
verdadeiro sessenta e dois graus nordeste (62'? NE) e que liga a extremidade do segundo lado acima escrito,
ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento .aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o- art. 29 do c;.itado Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 21,1 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste decrete, pagará a taxa de
quatro mil novecentos e <';etenta cruzeiros <cr$ 4.970.00) e será válido
por dois (2) anos a contar da, data
da transcncão no livro próprio de
Registro das Autorizações de pesquisa.

Art. 31,1 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 19ti3;
1429 da Independência e 751,1 da República.
JOÃo GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO NQ 53.266 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza- Q cíd<adão brasileiro Joaquim Pazes Pereiro a pesquisar ccz,
cário em município de Campos,
Estado do Rio.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o axtígc 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1.985, d-e 29
de janeiro de 194':) Ivódig o de -Minas), decreta.

Art. 11,1 - Fica autonzadr, o ctdadão brasüeíro Joaqutm Fozes -Pererta
a pesquisar calcário em terrenos de
propriedade dos herneíros de SebesSoares de Souza e Laudelina Ramos de Almeida-no lugar rtenomí.cvdo
Lagarto, no dístrrto de Italva, muni..
cípío de Campos, EStado do Rio de
Jiolle;:ro, muna área de d,)z::: nectares, trinta. e cinco ares e cinqüenta
oentíares (12,355D ha) delimita....la por
um paralelogramo qoe tem um vertíce no fim da poligonal que partdndo do marc., nc I do pcligno que deüão

limita a área concedida a BAMBRA

- Sociedade Anônima de Mármores
Brasileiros, tem os seguintes comprámentes 'e rumos magnéticos: cento e
cinqüenta e três metros (153m) oitenta e nove graus vinte e cinco mí..
nuts sudeste (89925'SE); cento e doze metros rnami , cinqüenta e nove
graus vinte e um minutos nordeste
(59·(121 'NE); vinte e nove metros
(29m), setenta e um graus vinte e
cinco mínuos nordeste (71(125'NE>; e
os lados do polígono tem os seguintes comprimentos e rumos magnéticos
cento e sessenta e dois metros (162m),
sessenta graus vinte mtnu "os norueste (6ü92'Ü'NE); setecentos e sessenta
e cinco metros (765)., vinte e - sete
graus trinta e cinco minutos noroeste (27Q35'NW); cento e sessenta e
dois metros (162m). sessenta graus
vinte minutos sudoeste (6ü-920'SW);
setecentos e sessenta e cinco metros
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(765rn), vinte e sete graus trinta e
cinco m.nutos sudeste (27 935'SE);

parágrafo único -

A

execução da

presente autorização fica sujeita às

estdpulações do Regulamento apro-

vado pelo Decreto nv 30.230. de 19
de dezembro de 1951, uma vez se ve-

rifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2~ do ctteco
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pele Conselho Nacional de pesqulsas ,

Art. 29. O titulo da autorizaçao
de 'pasqutsa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
de trezentos cruzeiros cors 300·UO)
e será válido por dois- (2) anos, a
contar da data da transcrição no 11~
vro proprír, .de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39. Revogam-se as dtspostções em contrario.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
1420 da Independência e 759 ua {{.epúbhca..
J{jik GOULAN.T

nnentos metros (2.500m). sul ($);
dois mil metros (2. OOOm). leste (E).
Parágrafo único: A execução. da
presente autorização nce sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, cemo associado. de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorlzacã., de
pesquisa- que será uma. via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
cinco mil cruzeiros (Cr$ 5.000,QQ) e
será válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprto de Registro das Autorzaçôes de
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da. Re~
pública.
JOÃo GOULART
Antônio de Oliveira Brito

Antonio de OZiveir-a Brn.o

DECRETO N9 53.2ô7 -' -.: 13 ms

DECRETO N.9 53.2G8 - DE 13
DEZEMBRO DE 1003'

DE

DEZEMBRO DE 196iS

Aut'oríza o .cidadão brasileiro Jose
M cria Aguiar a pesquisar: caseiterita, no ?numcipio ce Lóbrea- Et;tádo do Amazonas.
O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe. confere -o
ttgo 37, nv 1, da Coastttu.çâo e
termos do Decreto-lei nv 1.985.
29 de janeiro de 194{) (Código

Minas)

arnos
ue
de

decretar-

Ar, 1;:;. -P:ca autortvado o c'da-tao
brBsi 1p.i l· :--, José Maria AgUiar e. pesquisar casr ítet-ita em terrenos devolutas no lugar denominado Cotíara,
dístrtto e munlcípío de Lábrea, Est.ado do Am;3ZoH3.S, numa área de
ounhentos h8C'f-1:'~,3 500 ha) . delimitada por um retângulo, que tem ul}l
vértice a setecentos metros (7{l(}m),
no rumo magnético de vinte e quatro graus nordeste (249 NE), dacdnfluência dos tgarapér Rondônia e COw
tiara' e os lados divergentes dêsse
vértice; os seguintes comprimentos e
umas magnéticos: dois míâ e qui-

Autoriza
Capua
rias no
do Rio

o cidadão brasileiro Julio
a pesquisar conchas calcámunicípio de tâoçé, Estado
de Janeiro.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o astígo 87, n 9 I , da Constituição e nos
têrmos do Decreto.Ieí nv 1.985, de 29
de, janeiro de 1S40 tOód.go de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Julia Cápua a pesquisar
conchas calcárias em terras submersas da Bahia de Guanaba-ra (Domí.,
nío da União), no distsito e muntcípio de Magé, Estado do Rio de serieíro, numa área de quatrocentos e
doze (412 ha) , delimitada por triângulo rnisttlíneo cujo primeiro lado
é o seguimento retilíneo cW Seis mil
duzentos e trinta e quatro metros e
sessenta centímetros (6, 234,6"Jm), no
rumo verdadeiro oitenta. graus quasenta e CInco minutos nordeste (80Q 45'
.NE), contados da foz do rio Suruí
na extremidade de sua margem dí-
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a-eita, até a foz do canal de Ma,gé; o
segundo lado é o seguimento rettlí,
neo de oito mil seiscentos e trinta
e sete metros e trinta centímetros
(8.6Z7,30m), no rumo verdadeiro setenta graus sudoeste (7{)9 sW) contado da extremidade do prtmeíro lado,
ao Cabo Mata Fome; o terceiro lado,
perlonzando a praia, com o desen,
volvímento segundo o preamar médio até o ponto de partido, na foz
do rio Suruí,
Parágrafo único. ~ execução da
presente autorização nca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 302:10, de 1 de
dezembro de 1951, umà vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer 'das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
R,egulamento ou de outras substânc as discriminadas pelo Conselho NaN
c.onal de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorízacâo doe
pesquisa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
quatro mil cento e vinte cruzeiros)
e será válido, por dois (2) anos a
contas da data da transcrtção no
livro próprio de Registro das Autorízações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam.se as disposições
em oontrário.
Brasil' a, 13 de dezembro de 19-63;
14.·2° da Independência e 75Q da República.
JOÃo

GOÜL:ART

Antonio de Oliveira Brito

DECREI'ü N9 &3.269 - DE 13
DEZEMBRO DE 19·63

DE

Autoriza o cidailão brasileiro José iJ./.1
Silva Marques a pesquisar minério
de manga1Jês no município de Campo Formoso, Estado da Bahia.

O Presidente da Repúbl' ca usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985. de 29
de [aneíro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeiro .rcce da Silva Marques a
pesquisar minério de manganês em
terrenos de sua propriedade no lugar
denominado Barro Amarelo, distrito

483

e município de campo Formoso, Bstado da Bahia, numa área de cento
e sessenta e um hectares oitenta e
três ares e cinqüenta centiares (..
151,835() ha) , delimitada por um polígono irregular que tem um vértice
a cento e cinqüenta metros (1!}{}m) ,
no rumo magnético de quinze graus
nordeste (159 NE), do entroncamento das rodovias Campo Formoso Itinga - Bonfim e os lados a partir
d&se vértáce, os seguintes comprL
mentos e rut"90s magnét' cos: quinhentos metros (5{).'Om). .sessenta e
dois graus nordeste (529 NE); mil
metros (l.(J(ll)m). quarenta e um
graus nordeste (41Q NE); Quatrocentos metros (4<Q{lm), trinta e oito graus
nordeste (389 NE)'; cento e vinte metros (12'Om). setenta e quatro graus
sudeste (7'49 SE); cento e cinqüenta
metros (150m), dezesseis ga-aus: nordeste (169 NE) ; sessenta metros
(BOm) oitenta e sete graus nordeste
(870;1 NE); quarenta e cinco metros
(4-5m). dezoito graus nordeste C18Q
NE); setecentos metros (7'Ü'Om) , cinqüenta e nove graus sudoeste (599
SW): dois mil e cem metros (2..10{)m),
cincüenta e sete graus sudoes-te (579
SW); seiscentos e vinte e cinco metros (62'5m) quinze graus sudeste
(159 SE): duzentos metros (20'Om).
t-inta e qua-tro graus sudeste (34 Q
SE)

parágrafo úntco . A execução da
presente autorização fica sujeítn às
estipulações do Regulamento 3,})rOvado pelo Decreto nc 30 no, de 19
de dezembro de 19501, uma vez se verf ücue a existência na jazida. comO
associado de qualquer das substãn.,
ctas a que se r-efere o art. 2Q do cttado Regulamento 011 de outras substânclas discriminada,') pelo Conselho
NZ,cioU8.! . de Pesquisas.
Art. 2Q O título da aeto-tzacão de
pestnnsa. que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
mil se scentos e vinte cruzeiros (Cr$
1 .MO_CO) e será transcrtto no livro
próprio de Regtstro das Autortzações
de Pesquisa.

Art. 3° Revogam-se as diepcstções
em contrárlo.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
14'29 da Independência e 759 da República.
JOAO GOULART
Antonio de Oliveira. Brlto
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DECRETO NQ 53.270 DEZEMBRO DE

DE

13

DE

1963

Autoriza o cidadão brasileiro Ma.rio
Oliveira Borges a pesquisar ctücita
e mármore no município de ccchoeiro de Itupemirim, Estado do
Espírito Santo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigaS7, nv J, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de

]fftnas), decreta:

Art. 19 Fica autorizado o cidadão

brasileiro Mario Oliveira Borges

a.

pesquisar calcíta e mármore, em ter.:.
renas de sua propriedade, no distrito
de Itaoca, município de Cachoeira
de Itapemírrm, Estado

do- Espírito

.santo, numa área de sete hectares e
treze hares (7,13 ha) delimitada por

um quadrilátero que tem um vértice a mil trezentos e quarenta metros U .340 m) , no rumo magnético
seis graus e vinte e cinco minutos
sudeste (69 25' SE) da confluência
dos Córregos das Pedras e Macaco e
os tacos, a partir dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quatrocentos e cinqüenta e dOIS metros (452 m) , sessenta e
três graus' nordeste (63 Q NE); cento
e oitenta metros (130 rin , vinte graus
sudeste (209 SE); quatrocentos e quarenta e cinco metros (445 m) , sessenta e oito graus e qulnze unínutcs
sudoeste (68Q 15' SW): cento e trinta e oito metros (I38 m) , vinte e um
graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (219 45" NW).
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verãflque a. existência na j-azida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias dlscríminadas pelo Concelho Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorização
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
será váli-do por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisas.

Art.. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1963·
1429 da Independência e 759 da Re~
pública.

JoÃo

GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.
DECRETO N9 53.271 DEZEl\1BRO DE

DE

13

DE

1963

Autoriza o cidadão braeuciro José
Pedro Fcneéca Filho a pesquisar
ealcário, no municipio de Iâ atozinhos, Esta.do de Minas Gerais.

o Presidente da Repúulica, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv 1', da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Mmas) , decreta;
·Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Pedro Fonseca Filho,
na qualidade de administrador do
imóvel em condomínio 'I'aquartl de
Cima, a pesquisar calcário no imóvel
acima referido, no distrito de Prudente de Moraes, município de Matostnhos, Estado de Minas Gerais, numa
área de noventa e nove hectares e
omquenta ares (99,!}'O ha) , delírmta,
da por um polígono Irregular que tem
um vértice no marco quilométrico
número seiscentos e sessenta e seis
(Km·666) da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre Matozínhos e
Sete Lagoas e os lados, a partir dêsse vérttce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: seiscentos e
vinte e sete metros (627 m) , trinta
e quatro graus sudeste (349 SE);
cento e vinte e cinco metrós(125 m) ,
trinta graus sudoeste (309 SW); duzentos e trinta metros (230 m) , qua-,
renta e um graUS e quarenta e cinco
minutos sudeste (419 45' SE); duzentos e setenta metros (270 m) , quaTenta e nove graus sudoeste (499
SW) ; mil quatrocentos e trinta e sete
metros (1.437 m) , sessenta e três
graus e trinta minutos noroeste (639
30' NW); setecentos e noventa e sete
metros (797 m) . trinta e cinco graus
nordeste (35<.> NE); cento e quarenta
e dois metros (142 m) , cinqüenta e
dois graus e trinta minutos nordeste
(529 30'NE); seiscentos e trinta e
cinco metros (635 m) , cinqüenta
graus sudeste (509 SE) .

Aros DO PODER ExECU'ITvO

Parágrafo umco. A execução {la
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique. a existência na jazida, como assocíado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias disesímlnada pelo Conselho Na.cíonal de pesquisas.
p..rb. 29 O título da autoriza cão
de pesquisa, que será uma via autentica dêste decreto, pagará a taxa de
mil cruzeiros (Cr$ 1. (JOO,O()) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro dos Autorizações de Pesquisa

Art. 39 Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da República.

JOÃo

GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO N9 53.272 - DE 13 DE
DEZEIVIDRO DE 1963
Autoriza o cidadão brasileiro José
]Hagalhães Lima a taorer minério
de ferro, no municipio de Nove/Lima, Estado de' Minas Gerais.

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87) ns I, da Oonstdtuíçãc Federal, e tendo em vista o qUe dispõe
o Decreto.leí nv 1,935, de 29 de janeiro de 194.'D (Código de Mínas) ,
decreta:

Art, 1? Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Magalhães Lirn.a a hvrar minério de· ferro, em terrenos
de propriedade de Octavío Lima, no
imóvel denominado Fazenda. de Rodrrgo, dista-íto e município de NovaLima, Estado de Minas Gerais, numa
áreo. de três hectares e quarenta e
seis ares (3,46 ha) , delimHsda. por
um quadrilátero que tem um vértice
a trinta e nove metros e sessenta centímetros (36,60 m) , no rumo verdadeiro sete graus quarenta e seis minutos sudoeste (79 46' SW) do marco
número vinte (20) do levantamento
geral dos terrenos de propriedade de
St. Jchn del Rey Míníng Co. Lim1ted e Os lados, o. partir dêsse vértice,

~35

seguintes comprimentos e rumos
verdadeiros: cento e onze metros e
oitenta centímetros (111,80 m) , alto
graus trinta e cinco minutos sudoeste (8 9 35-' SW); duzentos e dezenove
metros
e cinqüenta centímetros
(219,50 m) , cinqüenta graus quarenta.
e nove minutos sudoeste (509 49'
sVon; cento e setenta e seis metros
e vinte centímetros (176,20 m) trezentos e noventa e dois metros e dez
centímetros (39·2,lrO m) , sessenta e
dois graus quarenta e dois minutos
nordeste (62 9 42' NE). Esta autroízação é outorgada mediante as oon-.
díçoes constantes do parágrafo único
do art. 28 do Código de Minas e dos
arts. 32, 33, 34 e suas alíneas, além
das seguintes e de outras constantes
do mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vennque a existência na jazida, como associado de quaãquer das substâncias
a qU3 se refere o art. 29 do citado
Regulmaento ou de outras suebstâncías fílscrim nadas pelo Conselho Na,
cícnal de pesquisas.
Art. 2Q O concessionário da autortzação fica obrigado a recolher a-os
con-es públicos, na forma da Iel, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento ao disposto no art. 68 do
Codlgo de Minas.
Art. 39 Se o concessíoárfo da autorização não cumprir qualquer das
obrigações \ qUe lhe incumbe ma au~
toriaação de le.vra será dcctarece caduca ou ilUla, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
A!:t. 4° As propriedades
vizinhas
estão sujeitas à,s servidões de sool e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts. 39 e 40 do Código de

Os

Minas

Art. 5Q O concessionário de autorização será fiscalizado pelo Departamanto Nacíoual da produção 'Mineral
e gozará dos. favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra terã
por título êste decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorizações de lavra, após
o pagamento da taxa de vseiscentoa
cruzeiros (Cr$ 600,00) .
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Al't. 7') Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
142'" da. Independência e 759 da República.
JOÃo GoULAR1'.

Antonio de 'Oliveira Brito.

ExECUTIVO

próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 19B3;
1429 da Independência e 75Q da Re~
pública.
JOÃo GomART.
Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO N° 53.274 DEZEMBRO DE

DE

13

DE:

1963

Autoriza o cidadão braeiieiro Jalr Ro~
drtgues Pereisa a pesquisar hidrargaita, no mumicipío de santa 'Maria
de jtabiro, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da Repúollca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
termos do Decreto-lei 119 1 985. de
29

de

~tnas),

janeiro de 1940 <Código

decreta:

úe

Art. 19 Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Jair Rodrigues Pereira a
pesquíras hídsargâlita, em terrenos de
sua propriedade, no imóvel Fazenda
ouso Alegre, distrito e município de
Santa Maria de Itabírà, Estado de
Minas Gerais, numa área de cinqüenta hectares (50 ha) , delimitada por
um paralelogramo que- tem um vér.,
tâce a quatrocentos e cinqüenta metros (-15.0 m) , no
rumo magnético
norte (N) da extremidade sudoeste
(SW) , da sede da fazenda Pouso Alto e os lados, divergentes dêsse vér.,
ttóe, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metias
(500 m) , oitenta e três' graus sudoeste (839 SW); mil' metros ti ;Q'ÜO
m) , trinta e oito graus nordeste (389
NE) ,

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nl? 30.230. de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se vennque a existência na jazida. como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citad-o
R,e,gulamento ou de outras substân.,
c.os dlsortminadas pela Conselho Nacional de Pesquieas ,
Art, 29 O título da autorfzacâo
de pesquisa. que será uma via autêntica dêste decreto, pagará a taxa de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro

DECRETO. N9 53.27:6 - DE 13
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autori;;:a a cidadã brasileira Maria
Quintão Pena a pesquisar minério
de manganês 1W municipio de EsperGi Feliz, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nc I, da Constdtuiçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.9,85, de 29
de' janeiro de 194.0, (Códig-o de Minas), decreta:
Art. 1° Fica autoriza-da a cidádâ
brusileira Marta Quintáo F-eria a pesquisar minério de manganês em terrcnos de sue propriedade no lugar
denominado Boa Esperança ou .roaquim Dutra, distrito de Oaparaó, municípío de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, numa área de cento e
quatorze hectares e cinqüenta ares
(1145-0 ba) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a.
quinhentos metros (500 m) no rumo
magnético de cinqüenta e seis graus
e quinze rnlnutoa noroeste (5-69 15'
NW) da confluência dos córregosAngola e Ventania, êste contribuinte
pela margem direita do ribeirão São
João e os lados a partir dêsse vertíoe, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setecentos e oitenta
metros (780 mr , cinqüenta e cinco
graus noroeste C5'5 9 NW); quínhentos e setenta e oito metros (578 m) ,
vinte e cinco graus e trinta minutos
nordeste 05° 30' NE); trezentos quarenta e cinco metros (345 m) , oitenta
e seis graus sudeste (&)O SE); trezen tos e quarenta e cinco metros ~345
metros), vinte e sete graus e trinta.
minutos nordeste (279 3'O'NE); setecentos e quarenta metros (740 m) ,
oitenta e quatro graus sudeste (84 9
SE) '; trezentos e quarenta metros
(340.- m) , vinte e dois graus sudeste
(22° SE); o sétimo (7 9 ) lado é o
segmento retilíneo que une a extremidade do sexto (60) lado, descrito,
ao vértice de partida.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Parágrafo único . A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprcvado pelo Decreto tnv 300.230, de 1 de
dezembro de 1f'51, urna vez se vertfique a existência na jazida. como
acsociado de qualquer das substânCi2~ a que se refere o art. 2 9 do citado, Regulamento ou de outrassubstáncias discriminadas pelo Conselho
jqacicnal de pesquisas.
ArL 2° O titulo da' autorização de
pesquisa, que será lima via autêntica dãsta decreto, pagará a taxa de
mil cento e cinqüenta cruzeiros
.
(Cr$ 1.150,00) e será válido por dois
(2) aI1ClS a contar da data da transcrição no liVTO próprio de Registro
das Autorízaçôes de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dlsposíções
em contrário.
Brasília, 13 de dezembro de 1963;
g2° da Independência e 75 9 da Repúolíca.
JOÃo

Antonio de oliveira Ento

DECRETO N° 53.279 -

vinte e oito graus trinta minutos sudoeste (28º 30' SW); oitocentos e
tres metros (8-')3 m) , vinte e sete
l:P:~~us sudeste (27 Q SE); mil . novecentos e nove metros (1.909 m) , setenta graus quinze mtnutos nordeste
(7:8. 9 l5' NE); seiscentos e cinco metros (/)G5 m) , doze graus trinta e
cinco minutos nordeste (12° 35" NE).
Parágrafo único. A execução da
preSenteauliorizaçãQ fica sujeita. às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nO 30.230, de 1 de
9.e~embro de ~951, uma .ve~ se yertrroue a existência na jeatda. como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 29 do citudo Regulamento ou de outras suestáncias discriminadas pelo Conselho
1'7acíonal de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16, de dezembro de 1963;
1420 da Independência e 75.0 da República.

soio

GOULART

DE

16 DE

DEZEMBRO DE 19-63

{87

GOULART

Antonio de Oliveira Brito

DEORETO NQ 53.280 -

DE 16 DE

DEZEMDRO DE 1963

Autoriza o ciâaâão brasileiro seooetião Iâuthian de Souza a pesqu2sar
quartzo e mica no nuuucipio de co-

Autoriza o cuuuião brasileiro Walter
âermanai Windliu a pesquisar nrgila no município de Jundiaí,-Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando

O Presidente da República usando
da utribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituicâo e nos têr.,
mos do Decreto n91.9'S5, de' 29 de
janeiro de 1940 (OódigO de Minas),
Decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Walter Hermànri wmcnn
a 'Pesquisar argila em terrenos de
propriedade de Franz Wmdlin, no, lugar denominado Bairro da Colônia
c1istTito e município de Jundíaí,
tado de São Paulo, numa área de dois
hectares vinte e nove ares e noventa
centíareg (2,299'0 ha) delímítada per
um polígono Irregular, que tem um
vértice a cento e sessenta e nove metro (169m) no rumo magnético ol~
tenta e dois graus e quarenta minutos nordeste (829 4(}' NE) do canto
sudeste (SE) da sede da propr-iedade
e os lados, a partir dêsse vértice, as
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e noventa e oito metros üsam) , quarenta e sete graus e

rooct, Estado de Minas Gerais.

da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87. nc I, da constituiçao e nos
têrmos do Decreto-lei n.c 1. 985, de

29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 19 Píca autorizado o cidadão
brasileiro Sebastião Mathías de Souza
a pesquisar quartzo e mica no lugar
denominado Bom Jardim, distrito e
município de oorcact, Estado de Minas Gerais, numa área de trezentos
e sessenta hectares (3iiO ha) , delimítade por' um polígono irregular, que
tem Um vértice a seiscentos e vinte
e cinen metros (625 m) , no rumo
magnético de trinta e sete graus
quarenta minutos noroeste (370 40'
NW), da confluência do Ríbetrãc do
Bananal com o Córrego parlS e os
lados a partir dêsse vértice os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: dois mil metros (2.009 m) ,
trinta e quatro graus quinze minutos
noroeste (34° 15' NvV); dois mil quetrccentos e oitenta metros (2.4'80 m) ,

Es:
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quarenta minutos

PoDER

nordeste (47: 4()'

NE)' vinte e sete metros (27m), qnarentá e oito graus noroeste (48 9 NW)

oitenta e sete metros (37m), setenta
e cinco graus quarenta. e cinco minutos noroeste (75 9 45' NW); setenta.
e seis metros (76m). trinta e cinco
graus e dez minutos noroeste (359 10'
NW); oitenta e cinco metros e CÜ1qüenta centímetros (85,50m), quarenta e nove graus e trinta minutos sudoeste C4S 9 30' S\V); cento e noventa
metros (l9Qm) , vinte graus e trinta
minutos sudeste (2(J'? 30' SE).
Parágrafo único. A execução

da

presente autorização fic-a sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de Ide dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art 2\l do citado Regulamenta ou de outras substâncias (US~
críminadas pelo Conselho
Nacional
de Pesquisas.
Art. 2° O título da autorfzaoão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Ors 30D,00) e será
vã1ido por dois (2) anos a contar da'
data da transcrição no liVTO próprio
de Registro das Autorfzacões
Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposiçoes
em contrário.
Brasília. 16 de dezembro de 196::1;
1429 de, Independência e 759 da República.

de

J.oÃo

GOULt\t{,"

Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N°· 53.281 -

D'i:

16 m:

DC:ZEiVIERO DE lf}63

Autoriza o cidadão brasileiro 11l ashington Lopes Gomes a pesqui,:;ul
mineric de ferro. no mumicuno de
coimora, Estado de Minas Ger'J,1;;.

o Presidente da República usando
da atríbutção que lhe confere o ar tigo 87, nv 1, da constituição e nos rêrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
Decret.a:
Art. 1\" Fica autorizado o cidadao
brasileiro Washington Lopes GOfiéS
a. pesquisar minério de ferro em terrene de sua propriedade, no Iuge.r denominado Chácara, distrrtc e munícr,
pio de Coimbra, Estado de Minas Ge-

ExECUTIVO

raís, muna área de quatorze hectares
noventa e dois ares e cinqüenta e dois
centrares (14,9252 ha) delimitada por
um polígono irregular. que tem um
vértice a cento e trinta metros e cíncoenta centímetros 030,5(1m) no TUrno magnético de quarenta e cmco
graus noroeste (459 NW) do canto
nordeste (NE) da casa de Patricia
Ferreira da Silva e Os lados a 'Jartir
dêsse Vértice, os seguintes comprtmentos e rumos magnéticos: cento e
doze metros (112m), trinta e dois
graus e quarenta minutos nordeste
(329 40' NE); quarenta metros (40m)
dezessete graus . nordeste 07'? KE) ;
cento e dez metros (110m). trinta e
um graus quarenta e cinco minutos
nordeste (319 45' NE); cento oitenta
e sete metros' e quinze centímetros
(l87,15m), trinta' e quatro graus e
vinte minutos nordeste (349 20' NE);
cinqüenta e um metros e oitenta centímetros (51,80m), quarenta e cinco
graus e quinze minutos nordeste (459
15' NE); cento e cinqüenta metros e
oitenta centímetros
050,8Úll1), sessenta e três graus ~ cinco minutos
Q
nordeste (63 05' NE); trezentos sessenta e oito metros (368m), quatro
graus e vinte minutos sudeste (4° 2{).'
SE); trezentos, e vinte e seis metros
(326m) vinte e um graus e quinze
minutos sudoeste (219 15' SE); tre':'
zentos sessenta, e cinco metros (365
metros), sessenta graus noroeste (609
NW),

Parágrafo único. A execução ela
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento _aprovado Delo Decreto nc 30.23'Ü, de 1 de- dezerrioro de 1951, uma vez Se verifique
a existência na. jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias dlscrtminadas pelo Conselho Nactonal de
Pesquisas.
Art. 2 9 O título de autorízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300;!JO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autcrlzeçôes de Pesquisa.
Art. 3!.! Revogam-se as disposições
em contrárfo.
Brasíua, 16 de dezembro de 1963;
14,29 da Independência e 75!.! da República.

acre

GOULART

Antonio de Oliveira Brito
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DEORETo N.? 5·3.282 -

DEZEMBRO

DE

DE

16 DE

19ü-3

Autoriza o cidadão brasileiro Maria
Bfinamoto G.' pesquisar ouro no mu~
nicipio de Eldorado, Estado de São
Paula.

DECRETO N9 53.283 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 1003
Autoriza o CidG.ldão brasileiro Mau
reo Kudamatsu a lavrar cavum no
município de Giuiruinoe, .EstCJtDo de
São Paulo.

o

o

Presidente da República, usando da. atribuição que lhe confere o
art. 87, n.c I, da Oonstdtuiçâo e nos
têrmos do Decr-eto-lei n.v 1.985, de 29
de janeiro de 1940 <código de Minas), decreta:

Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
-brasüeiro Mario Minamoto a pe~
qursar outro no leito e margens pú-

blícas do Ribeirão
Braço do Etá,
distrito e município de Eldorado, Estedo de São Paulo, numa área de
setenta e cinco hectares (75 ha) , delimitada por uma faixa de cinqüenta metros (50m)
de largura por
quinze mil metros de comprimento
05. DCürri) Iccalizada no alveu
do
referido ribeirão, sendo
comprimento contado paz-a montante a uartil' de sua. barra no rio Etá..
~
Parágrafo único. A execução
da
prez ente autorização, fica sujeita ~
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n.c 3'l:1. 230, de 15' de
dezembro de 1951, uma vez se verf1-ique a existência na jazida, como
aasocíado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2.(J do cíta.do Regulamento ou' de outras substãncias discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2.(J O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de 2€~
tecentos e cinqüenta cruzeiros (CrS
(Cr$ 'i50,()'Ü) e será válido pelo prazo de doís (2) anos a parbir da. data da transcrrção no livro próprio do
Autorizações de P ::8Registro das

°

quita.

Art. 3.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasilia, 16 de dezembro de 19-63;
142.'! da Independência e 755' da República.
JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

Presidente da República, usando

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

têrmos do Decreto-lei n.v 1.985·, de
de
29 de, janeiro de 1940 (Código
Minas), decreta:
Art. 1.° Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mareo Kudamatsu a lavrar
caulím, em terrenos de propriedade
de Toshio Kudamatsu, no imóvel denominado Varginha ou Machados, no
bairro de Pedregulho, dír trltc e município de Guarulhos, Estado de 85.0
Paulo, numa área de quatro hectares e cinco ares (4,05 ha) , delimitada por um polígono que tem um
vértice no cruzamento da estrada
velha. do Pícançc ou Oabuçu, com o
CÕlT8g0 Pedregulho ou Machado e Os
lados. a partir dêsse vértice, os segumtes comprimentos e rumos verdadeíros: duzentos e nove metros e
setenta centímetros (2D9,70m), sessenta graus cinco minutos noroeste
W(}9 05-' NW); cinqüenta e oito metros e oitenta e seis centímetros
(5,8,8-6m)" quarenta e seis graus dezoito minutos sudoeste (469 18'S-""J) '
duzentos e um metros e vinte e sete
centímetros (2m,27m), trinta e sete
graus. um minuto sudoeste (37901'
SW); sessenta e quatro metros
e
noventa e cinco centímetros (54,95-m)
setenta e nove graus quarenta e no~
ve minutos sudeste (799 49' SE)'
cento e trinta e .três metros e oitenta
e deis' centímetros (133,82m), oitenta graus cinqüenta. e nove minutos
nordeste (8{)ÇI 59' NE); sessenta e
um metros noventa e três centímetro., W1,93m) , oitenta e seis graus
trinta e três minutos sudeste (8</39
33' SE); c-ento e vinte e seis metros
e trinta centímetros 026,33m), quarenta e três graus cinqüenta e quatro minutos nordeste (439 54' NE).
Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo único do art. 28 do Código
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código
nào . expressamente mencionadas nes~
te Decreto.
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ParágrafO único.. A .execuç~!?
~a
presente autori,zaçao rtce Sll]elta as
e, típulaçôes do jcegulamentç aprovado pelo Decreto -n.v 30.230, de 151 ~e
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias

a que se .erere o art. 2.9 do citado
Regulamento ou doe outras subs têncías discrtmmadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2.9 O concessionário da autorização fica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem - devidos à União,

ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Código de Minas.

Art. 3.9 Se o concessionário
da
autorização não cumprir qualquer dD,S
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada
caduca ou nula, na forma dos arügos 37 e 38 do. código de Minas.
Art. 4.9 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do 8010 e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts.
39 e 4'0 do Código de
Minas.
Art. 5.9 O concessionário da autorização será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral e gozará dos favor-es "scrimínados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.9 A autorização de lavra terá por título êste Decreto, que será:
transcrito no livro próprio de Regtstro das nutortzeções de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros cc-s 60'0,(0).
Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Bras Ilía, J...S de dezembro de 1003;
142.9 da Independência e 75.9 da Re-

pública.
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N9 53.284 DEZEMBRO

DE

DE

16

DE

US3

Autoriza o cidadão brasiléiro N orbertc Baracuhy a pesquisar grafite,
quartzo e mica, no município de
Peixe, Estado de Goiás.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87,. n'' I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Norberto Bcracuhy a pesquisar grafite, quartzo e mica, em
terrenos de sua propriedade no imó..
vel dencm.na.do Fazenda Agua Quente, distrito e município de peixe, Es~.
Lado de Goiás, numa área de quatrocentos e sessenta e oito hectares,
seis ares e vinte e cinco centíeres
(:±ô8.06.25

ha) ,

delimitada

por

um

quadrilátero místiltneo, que tem um
vértice a mil seiscentos e quarenta
metros (1.640 mr , no rumo magnético de dois graus e trinta mmutos
sudeste (29 30' SE), da oonfl uêneia
do córreg-o Mato -Grande _com o Rio
das Almas e os lados a partir dêsse
vértice os seguintes comprimentos e
r-umos magnéticos: dois mil setecentos e cinqüenta metros (2.750 mi ,
oitenta ,e um graus e quarenta, e
cinco minutos sudoeste (31Q 45' SW);
setecentos metros (70G m) , sul (S);
mil novecentos e noventa metros». ..
(1.990 m) , cinqüenta graus e trinta
minutos sudeste (500 30' SE); e, o
quarto e último lado é constituído
pela margem esquerda do Rio dG.5
Almas, no trecho compreendido entre a extremidade do 39 lado descrito
e o vértice de partida.
Parágrafo único. A exebuçâo da.
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 1 de
clezembro de 1951, uma vez se vertfique a existência- na jazida,oomo
associado de qualquer das substâncias .a que se refere o art. 2° do
citado Regulamento ou de outras
substâncias disorímlnadas pelo conselhc Nacional de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma. via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de quatro mil e seiscentos e noventa cruzeiros lCr$ 4.69vJ,{)O> e- será válido
por 'õots (2) anos' a contar da data
da transcrição no livro próprio de
negist;ro das Autorizações de Pesquisa. Art. 3° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19$~:
1429. da Independência e 75Q da República.
JoÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito

Aros DO PODER
DECREro N9 53.286 - OE 16 DE
DEZEMBRO DE. 19{)3.

A utoriza: a cidadã brasileira Maria
Margarida da Costa santos a pesquisa?' ausmante no munictpio de
Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
U:'L atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I da Constttuíçác e nas
Virmos .do Decreto-lei nv 1.935, de
20 de janeiro de 1940 r Códízc de
Minas),' decreta:
'"
Art . 1') Fica autoriaada a cidadã
brasileira Maria Margarida da Costa
Santos a. pesquisar diamante em t-errenos de sua propriedade, nctdistrrto
de' Extração, município de Diamantina Estado de MInas G,erais, numa
área de dezoito hectares (18 uar delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a duzentos e
cinco metros (2.()5 m: no rumo mecnetico cinqüenta e um graus qu~
renta e cinco minutos noroeste (519
4-5' NW) da confluência do córreae
Dois Irmãos no Rio Jequitinhonha o e
'Os lados, a parbir dêsse vértice os
seguintes comprimentos _ rumos ~ag
nétícos: cento trinta e cinco metros
(135 mi , leste (E); cento trinta e
cinco metros (135 fi), oito graus e'
quinze minuto~ sudeste (8° 15' SE);
quarenta e d013 metros (42 rm . setenta graus e cinqüenta minutos sudeste (70<,1, 50' SE); duzentos oitenta
e' três metros (283 m) , vinte e oito
graus e quinze minutos sudeste (28 9
15' SE); cinqüenta e nove metros
(59 mi , sessenta e um graus nordeste (6-10' NE); trezentos e trmta
metros (330 rm , vinte e sete graus .e.
quinze minutos noroeste (27 9 15 NW I ;
setenta metros (70 mi sete graus e
trtnte minutos noroeste: (7° 30' NW);
cinqüenta metro; (50 mr, leste (E);
oitocentos metros (800 rm , desdito
graus e trinta minutos noroeste 118"
30' NW); duzentos sessenta e cinco
metros (26'5 m j , oeste (Vn; oitocentoe metros (SOO fi), dezoito m-aus
trinta minutos noroeste (lS9 30'NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estspulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n- 30_ 230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se venfique a existência na jazida, ccsno
associado de qualquer das sucstâncíaa a que se refere o ar-t. 2Q do
'Citado Regulamento ou de outras
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substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2Q O 'título da tautortzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica.
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (01'$ 30(),aO) e será.
válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprio de Registre- das Autorizações de
Pesquísa.,

Art. 39 Revogam-sevàs dísposicões
em coritrárâo.
Brasília, 16 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 da H,epública.

.roxo

GOULART.

Antonio de Oliveira Brito.

DECRETO N9 53.287 -

DE

15

DE

DEZEIltIBR·O DE 19.fi3

Autoriza o cidadão bras~leiro ~:l~r?io
Rezende Lima a -pesqussor mznerzos
de ferro e manganês, no ~unicípio
de ttabíritc, Estado de Mmas Gerais.

o presidente da República usa-ndo
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv i, da ConstituiÇ§,ç:> e nos têrn:-oo.
do Decreto-lei nv .1.9'85, de 29 de ]oaneíro de 1940 (Oódígc de Minas). decreta:
Art. l° Fica autoritado o oldadâc
brasileiro Mareio Rezende Lima a.
pesquisar minérios de ferro e manganês" em terrenos de sua 'proprleda~e.
no lugar denominado Rocínha ou Boa
Vista, distrito e mumctpío de ttaoirito, Estado de Minas Gerais, numa
área de quinze hectares (15 ha) , delimitada por um polígono irregular
que tem um vértice a trezentos e
doze metros e trinta e oinco centínietros (312,3-5 m) , no rumo verdadeiro
sessenta e três graus e onze minutos
sudeste (.fi3Ql1' SE) do marco do quilômetro quatrocentos e treze (Km 413.l •
da rodovia, B.R.-3 - Belo Hcrízonte.,
Ri'Q de Janeiro e os lados, a parurr
dêsse vértice, os seguintes comprimeu;
tos e rumos verdadeiros: sessenta e
oito metros e quarenta e quatro centímetros (&8,44 r-) , quarenta e quatro
gra-us e vinte e um minutos nordeste
(44921' NE); sessenta e oito metros e
oito centímetros (68,08m) , oitenta e
oito graus e quarenta e dois minutos
nordeste (88942' NE); cento- e quator-
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ze metros e oitenta e cinco centímetros (1'1.4,8-5 m) , trinta graus e CInqüenta _e oito minutos nordeste .....
(30 Q58' NE); trinta e quatro metros e
trinta centímetros (34,3ü m) , sessenta
e um graus e cinqüenta e DOVe mínu.,
tos nordeste (61 Q59' NE); cinqüenta c

quatro metros e setenta e quatro centímetros (54,74 m) , oitenta e sere
graus e quarenta e três minutos SU~
deste (87°43' SE); duzentos e sessen-

ta e cinco metros e oito centímetros
(265,08 m) , cinqüenta e três graus e
quarenta e nove minutos sudeste ...
(53°4'9' SE); quarenta e cinco metros
e vinte e oito .centímetros (4'5'2Bm).
trinta e três graus e cinqüenta e sete
minutos sudeste (33°5T SE): quaren-

ta e

metros e vinte centímetros

1.UU

(41,20 m) , sete graus e dezessete mi-

nutos sudoeste (7 911'7' SW); trezentos
e cinqüenta metros e oitenta e cinco
centímetros (350,85 m) , quarenta e
seis graus e vinte e cinco minutos sudoeste (4..SQ25' SW); setenta e quatro
metros e trinta. centímetros (74,30 m) •

cinqüenta .e seis graus e dez minutos
noroeste (56QO' NW) . trezentos e
trinta metros e onze centímetros .. ,
(330,11 m) , quarenta e nove graus e
quinze minut{Js noroeste (49°15' NW) ;
setenta e oito metros e quinze centímetros (78,15 m) , quarenta e três
graus e trinta e três minutos nordeste
(43°33' NE) .

Parágrafo. único.

A

exeeucâc

da

presente autortzacãr, fica sujÊüta às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decrete, nv 30.23'Ü, de 1 de ce.
zembro de 195'1, uma vez se verífiuue
a exístêncla na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras s-ubstâncias díscr.ímínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2 Q O título da autorização de
pesquisa" que será uma via autêntdca
dêste decreto, pagará a taxa "de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
váltdo por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprlo
de Registro das Autorizações de Pcsquisa.
Art. 3 Revogam-se as disp-osições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 19B3;
142° da jndependéncia e 759 da R':l~
pública.
Q

J OAO

GOULAR'l'

Antonio de Otiueira Brito

ExECUTIVO

DECRiE"TO N9 53.2'88- DE 16 DE
DE~BRO

DE 1953

A utoriza o cidadão braeiieirc Paulo
Armando N ewzands a pesquisar minério de ferro no município de Mateus Leme, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República usando
da atribui cão aue lhe confere o artigo 87, n~ I, da Ccnstdtuíção e nus
têrmos do Decreto-lei ns 1.985, de 2fJ
de janeiro de 1940 (código de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o oidadao
brasileiro Paulo Armando Newlanda
a pasquísarrminérto de ferro, ~m ter ~
rcnos de propriedade de Erundino Diniz, no lugar denominado Oachoena,
distrito e município de Mateus Leme,
Estado de Minas Gerais, numa área
de cinco hectares (5 ha) delimitada
por um retâ-ngulo que tem um ver-,
tíce a oitocentos metros (80U nn no
rumo verdadeiro quarenta e cínco
graus nordeste (45° NE) do canto nordeste (1'l~) da casa sede da Fazenda

Coqueiros e Os lados, divergentes dês;
se vértice, os seguintes comprimentos
e rumos verdadeiros:
quatrocentos
metros (400 m), norte CN); cento e
vinte e cinco metros (12'5 m) , íes-

te

(E).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de de;
zembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 2v O título da autorfzacão õe
pesquisa, que será urna vià autênbtca
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crg 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de P0i:':_
quísa .
Art. 3 Revogam-se as díspcsições
Q

em contrário.
Brasília, is de dezembro de 1963;
1429 da, Independência e 75° da R-B-

pública.

JoÃo GOULART

Antonio de Olsoeira

eruo
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DECRETO NO 53. 28fl - DE 16 DE
DEZEM3hC DE 1963.
Autoriza o cidadão brasileiro Miguel
Matta a pesquisar quartzo e teiaepato, no município de Amparo Estado de São pauto,

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
81, no I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 1Ç' Fica autorizado o cídadâo
brasileiro Miguel' Matta a pesquisar
quartzo e feldspato, em terrenos de
sua propriedade e de José João Matta. no Sitio São José do Paraíso Bairro dos Fechos - distrito e município de Amparo Estado de Sào
Paulo,' numa área de cinco hectares,
vinte e cinco ares e setenta c nove
centrares (5,2579 ha) delimitada por
U~l1 . polígono Irregular- qU2 tem um
vértdce a noventa e quatro metros
W4m) no rumo magnético vinte graus
noroeste (209 NW) do cruzamento da
estrada para o Sitio São José do Paraiso com a estrada municipal Arnparr,
- Bairro dos Fechos, cruzamento
êsse localizado 9 dois (2) quilômetros
(2 Km) de Amparo e os lados, a
partir dêsse vértice, os saguintes comprimentos e rumos magnéticos duzentos e quatorze metros (214 m) ,sessenta e quatro graus noroeste (640
NVl); trezentos e trinta metros (330
m) quarenta e cinco graus nordeste
(45() NE); cento e dezesseis metros
(116 m) , oitenta e cinco graus sudeste (859 SE); trezentos e cinquenta
e dois metros (352 m) , vinte € seis
graus sudoeste (269 SW).
Parágraáo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipuloções do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 3:f}. 230., de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como '13:::0ciado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamcnto ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacionaã
de Pesquisas.
Art; 20 O título da autorízaçâo de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Org '3úO DO) e será
válido por dois (2) anos a contar da

data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 30 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1953,
1429 da Independência e 759 da República.
J'oÁo GOULART

Antonio de oliveira Brito

DECRETO N9 53.290 -

DE

1{J DE

DEZEMS'·'.O DE 1963.
Autoriza o cidadão brasileiro Leopoldo GoncaZves Guimarães Jum01· a
pesquisa?' areia quartzosa no município de Queluz, üetoao de Stic
.Paulo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arr..
3'1, no r, da Constituição e ~10S .têrmos do Decreto-lei n(). 1.985. :Ie 29
de janeiro de 1940 (CÓdlgO de ::vr.mas)
decreta:
Art I'? Fica autorizado o cidadão
bra"'H~iro Leopoldo ooncaaves Guim,,râes .tumcr a pesquisar areia quartzosa em terrenos de sua propriedade no
lugar denominado Chico Leite, distrtto e município de Queluz, ~sta':!o de
São paulo, numa área de seis hectares e oitenta e três hares ~6,S3 b.a;,
delimitada por um polígono trregutar,
que cem um vértice a novecentos' e
um mteros e vinte centímetros (971
20m) 11-0 rumo magnético de cinco
gr-aus vinte e quatro minutos sudoeste ~5Q 24' SW), do centro da Don~'e
sôbre o ribeirão das Cruzes, no qtulômetro 1715, mais setecentos 'metros
(Km. 176 mais 700m)
da rodovia
Presidente Dutra e os lados, 3, partir do vértice considerado, têm os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e cinquenta e um metros e vinte centímetros Cl51,2Cm)
trinta e quatro graus dezesseis mínutos sudoeste (340 1B' SW); noventa
e seis metros e quarenta centímetros
(96 40m) , dez graus trinta e quatro
minutos sudeste (lOQ 34' SE); trintae um metros (31m), quarenta e três
graus cínquente e dois mínubca su..
doeste (430 52' SW); duzentos e quarenta e sete metros (247m), onze
graus oito minutos sudeste (119 08'
SE); trezentos e noventa e seis me-
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tros e dez centímetros (39'S,10m), trinta e cinco graus quatorze minutos
nordeste (359 14' NE); o sexto e úl-

timo lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do quinto lado
descrtto, ao vértice de partida.
.
Parágrafo único.

A execuçâo

da-

presente autorização- fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 30.230. de 19 de de-

zembro de 1951. uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qua.quer das substâncias a '111e
se refere o art. 29 do citado Regulamente OU de outras substâncias díscrimínertas pelo conseu-c Nacional
de l-esquíse ,

Art 2° O título da autorizacáo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre-.
zentos cruzeiros (Cr$ 3()O.(lO) ~ será
válido por dois (2) anos a contar. da
data da transcrição no livro próp!'ü>
de Registro das Autorizações de Pes-

qu.sa

Aut.. 3\> Revogam-se as dísposlçôes
em contrário.
Brasília. 16 de dezembro de 19ô3,
14~Ç da Independência e 75Q da República.

JoÃo GoULART

Antonio de Oliveira Brito

DECRiETO

N9 53.291
DEZEMBRO DE

- DE 16 DE
1963

Autoriza o cidadão brasileiro Luiz
Fellet a pesquisar caulim, no município de Santana do Deserto, no
Estado de Minas Gerais.

o

Presidente da República, usando
da alrfbuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
decreta:
Art. 19· Fica autorizado o cidadão
brasüeiro Luiz Fellet a pesquisar cauIím, em terrenos da Fazenda Gameleíra, da qual é admínístrador do condomínio no distrito e município de
Santana do Deserto, Estado de Minas
Gerais, numa área de um. hectare
cinqüenta e cinco ares (1,55 ha) delimitada por um polígono irregular
que tem. um vértice a vinte e dois
metros (22 m) , no rumo magnético
dezesseis graus cinqüenta e sete minutos nordeste (1e? 57' NE) do mar-

co quilométrico duzentos e onze (211)
da Ectrada de Ferro Central do Brasil, no trecho Três Ríos- JUiZ de
Fora e os lados a partir dêsse vértice. QS seguintes comprimentos e rumos magnéticos: duzentos e dez metros e quarenta centímetros (210,40
m) , trinta e quatro graus treze minutos nordeste (349 13' NE)' trinta
e nove metros : vinte centímetros
(39,20 rm setenta e três graus vinte
e seis minutos noroeste (73Q 26' NVn,
vinte e quatro metros e oitenta centdmetr'os (2480 m) . cinqüenta e sete
graus quarenta e cinco minutos noroeste (57 0 . 4 5 ' NW): cento e vinte
metros (12U m) ) trinta e oito graus
sudoeste (389 SW): trinta e nove metros e sessenta centímetros (39.60 m)
quinze graus trint- minutos sudeste
(159 3D' SE); sessenta e cinco metros
e quarenta centímetros (65,40 m) , um
grau trinta e dois minutos sudeste
O' 32' SE),
Parágrafo único.

A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n» 30.230. de 1 de
dezembro -de 19'51. uma vez: se verifique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2\> do citado
Regulamento ou de outras súbstâncías
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O tft1110 da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto. pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300.0{l) e será
várídocpor dois (2) anos a contar da
data da transcrição "no livro próprio
-de Registro das Autorizações de pe.S1quisa.

Art. 39 Revogam-se as disposições
.
Brasilía, 16 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e '150 da Re~

em contrário,

pública.

JOÃo GoULART

Antonio de Oliveira Brito

DE!OR'ETO N'? 53.29"2 - DE 16 DE
DE:ZEMBRQ DE 1963
A utortza o cilÜJ.idão brasileiro Aldo
Icussc a pesquisar feldspato, no mU~
-nícuno de Socorro, Estado de São
Paulo.

o presidente da República, usando
da atribuição que "lhe contere o ar-

495

ATOS DO PODER ExECUTr,;O

DECRETO N9 53,293 - DE 16 DE
tigo 87, nv I, da Constituição e nos
DEZEMBRO DE 1963
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985, .de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) ,
Autoriza. o cidadão brasileiro Antodecreta:
nio Pacifico Homem Neto a pesquiArt. 19 Fica autorizado O cidadão
sar minério de ferro no mamicimto
brasileiro Aldo Russo a pe.sqUlsar
de Betim, Estado de Minas Gerais.
feldspato em terrenos de prolpriedade
de Brasüno Rodrigues de Moraes,. 11;0
o Presidente da República usando
bairro dos Rubins. distrito e mumcida atrdbuiçâo que lhe confere O ar-tipio de socorro, E~tado de são ~aulo, go 87. no I, da Constituição e nos
numa área de OIto hectares, vinte e
têrmos do Decreto-lei ns 1. 985, de 29
oito ares e vinte e dois eentáares de janeiro de 1940 (Código de Mí(8,2822 na», delimitado por um .po:h- nas), decreta:
gano irregular que tem um vértrce
:ou mil trezentos e doze metros (1.312
Art. 10 Fica autorizado o cidadão
m) , no rumo magnético dezessete brasileiro Antonio Pacifico Homem
graus e cinqüenta minutos sudoeste Neto a pesquisar minério de ferro,
(l7v 50' SW) de marco quilométrico em terrenos de propriedade de Dalicento e trinta ürm 130) da rodovta la Assis Silva e Manoel José da SilSão Paulo--sceorro e Os lados, a par- va no' imóvel Fazenda do Engenho
tir désse vértice, os seguintes comprr- Seco, distrito de garzedo, município
mentes e rumos magnéticos: duzentos de Betím, Estado de Minas Gerais,
e oitenta e quatro metros (284 m) , numa área de, cento e sessenta e dois
oitenta e nove graus e dez minutc.::; hectares e setenta e cinco
ares
sudeste (899 io- SE); duzentos e n~~
venta e três. metros (293 m) , dO;s ;1~2,7~~~~e~~it~~~I>~ ~ri~~~igO;
graus e cinqüenta minutos sud:::es~e quatorze metros e dezoito -ientíme(~" 50' SW); duzentos e oitenta e uni
tros ,(14,18m)
no rumo verdadelro
metros (231 rrn , oitenta e nOve graus quarenta- e seis graus trinta e llm_ mie trinta e cinco minutos noroeste nutos noroeste (46'? 31' NW), da Igre(89·(1 35' NW)' duzentos e noventa e
ja localizada próximo ao marco nc
quatro metros (294 m) , dois graus e
treze (3) do levantamento geral da
trinta e cinco minutos nordeste (2° área e os lados. a partir dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e ru.5' NE),
verdadeiros; vinte e três metros
Parágrafo único. A execução ~a mos
e oitenta centímetros (23,8'Ú'm), oipre-sente autorização fica sujeita as
tenta e sete graus e vinte e 110V'3 rnteátápulaçôes dó Regulamento aprovanutos nordeste (879 29' NE); mil nodo pelo Decreto nv 30.230, de 1 ~e vecentos
e trinta e três metros (1.933
dezembro de lS51, uma 'Vez s-e verrseis graus quarenta e nove
fiaue a existência na jazida, c-omo metros),
minutos
sudoeste
(69 49' SW); setenassocia-do de qualquer das substâ:ncü~s ta e quatro metros
(74m) , dezenove
a «ue se refere O art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substá~cIas minutos sudeste (09 19' SE): cento
e setenta e cinco metros e quarenta
dlscrrmlnadas pelo Conselho jqacional
e dois centímetros 074,42m) setenta
de .pesquisas,
e nove graus quarenta e cinco mínuArt 29 O titulo da autortzacâo de tos sudoeste (799 45' SW); sessenta
pesquisa. que será uma via autêntica e quatro metros e dezoito centímedêste decreto. pagará a taxa de tre7
tros C64,18m) sessenta e um m-aus
zentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e sera quarenta e cinco minutos sudoeste
vá·ido por dois (2) anos a conta! ~a
(619,45' SW); setenta metros e cindata da transcrição no livro protmo qüenta e cinco centímetros (7Q,55m)
de Registro das Autorizações de PeS'- cinqüenta e dois graus cinqüenta €quisa..
seis minutos noroeste (529 56 NW);
Art. 3(1 Revogam-se as dispostçõrs noventa e nove metros e oitent::'l. e sete centímetros (99,87m), oitenta e
em contrário..
cinco graus cinqüenta e seis minutos
Brasília, 16 de dezembro de 19B3;
noroeste (859 56' NW); quatrocentos
1420 da Independência e 75°00 Re- e oitenta e um metros e doze centípública.
metros (481,12m)" quarenta e dols
graus quarenta e seis minutos noroJOÃo GOULART
este (429 46' NW); cento e oitenta e
nove metros' e noventa e quatro ceuAntônio de Oliveira Brito
I

I
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tímetros OS9,94m}, vinte e quatro
graUs vinte e oito minutos noroeste
(249 28' NW); quarenta
metros e
quarenta e sete centímetros (40,47m),
doze graus vinte e oito minutos noroeste (l29 28' NW); quarenta e sete
metros onze centímetros
(4?,llm),
cinqüenta e nove mln; tos noroeste
({}9 59' NW); oitenta quatro metros e
trinta e seis centímetros
~84,36m) ,
seis graus trinta e. um minutos nordeste (69 31' NE);
oitenta e nove
metros e sessenta e oito centímetros
(89,63m), trinta. e cinco graus trinta
minutos nordeste (350 30' NE), cinqüenta L um metros e quarenta e três
centímetros (51,43rn), quarenta e oito
graus trinta minutos nordeste (489 ::lO'
NE); mil cento e sessenta e um .metros e onze centímetros (l.16111m)
três graus trinta minutos nOTOe'lte
(39 31' NW); novecentos e setenta e
seis metros e tr-inta e cinco centimctrcs (976,35m), oitenta. e sete graus
vinte. e nove minutos nordeste (879
29' NE),

.Parágrato único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19· de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida. como assccíado de qualquer das substancías
Q. que Se refere o . art.
29 do citado
Regulamento ou de outras substâncías discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa ele mil
seiscentos e trinta cruzeiros. (Cr$ ..
1. 630,OJ), e. será válido por dois anos
(2)- a contar da data da transcrtcãc
no livro próprio de Registro das Ãirtonaacões de pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
~
Brasília, 16 de dezembro de 1963;
H2° da. Independência e 759 da República.
JOÃo GOULART
Antonio de Oliveira Brito
DECRETO N9 53.294 DEZEMBRO DE

DE

15

DE

1963

Autoriza o cidadão brasileiro Antonio
Augusto Faccio a pesquisar quartzo
no mamiciitia de Monte Sião, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-

ao 87, n 9 I da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei n91.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio Augusto T'accíc a
pesquisar quar-tzo em terrenos de
propriedade de Julio Ferreira e Oregcrio Martins e sua mulher no rugar
denominado Bairro dos Perreirtnhas,
distrito e munícípír; de Monte Sião,
Estado· de Minas Gerais, numa área
de dezenove hectares e noventa e três
al'es (19,93 ha) , delímtteda por um
pcligeno irregular que tem l1m vérti-ce a dois mil setecentos e sessenta e
cinco metros
(2.755 m) , no rumo
magnétíco de quarenta e cinco graus
e trinta e um minutos nordeste (459
31' 'N7) do marco divisório entre os
terr-ítóríos dos Estados de São' Paulo
2 de Minas, situado a quatro quilômetros (km 4) da margem esquerda
do rio das Antas e os lados a partir
ôêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e quarenta e cinco metros (445
metros), quarenta e oito graus nordeste (48" NE); trezentos e trinta e
dois metros (332m), três graus e vinte minutos nordeste
(39 2()' NE);
quarenta e cinco metros (45m) , quarente e cinco graUs noroeste (45 11
NW); quinhentos e' sete metros (5D7
metros), sessenta e sete graus sudoeste (57" SW); cento e trinta e cinco
metros (135m), treze graus e vinte e
cinco minutos sudeste (l3 9 25' SE);
trezentos e cinqüenta metros (30m),
dezenove graus e quarenta minutos
sudeste (199 4()' SE).
Parágrafo único: A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações. do Regulamento. aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como assoeíado de qualquer das substância-s a "que
se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substância-s discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.

Art. 2" O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, paga-rá a ta.oa de trezentas cruzeiros (Cr$ 300,Oü) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcriçã-o no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.

ATOS

art. 3(1 Revogam-se as díspostções
em contrário,
Brasília, ·16 de dezembro de 1963;
1429 d-a. Independência e 759 da Re-

pública.

JoÃo
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,

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N° 53,295 - DE 16
DEZEn'iERO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão bruscteiro Antonio
Zanon Sobrinho a pesquisar m2
ne7io de terro no mauiicipio de
Itabira, Est,ado de Minas Gerais,

o presidente d>J,República, usando
da atribuição Que lhe confere o artig'O 8'1, 11.9 1, da Constituiçào e nos
têrmos do Decreto lei nv 1. 935, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi4
naa) , decreta:
Art. H' Ftca autorizado o cidadão
braaileiro Antônio zunon Sobrinho a
pesquisar mmério de ferro, em terrenos de propriedade dos herdeiros
de José pedro Barcejc: no lugar denommado Tanquinho na Pazanda
Ifablrussú, distrito e município de
.Itaoíra, Isst.ado de Minas Gerais,
numa área de doze hectares noventa
e deis ares e quatro centíares
.
(12,S2Dti 11a) , delhmtada por um. polígono irregular que tem um vértice
na connuêncla do cÓ1TegO sabino no.
rio de Peixe e os lados, a partir dêsse ve-nce, os sc·guintss comprimentos
e rumos verdadeiros: quarenta metros (40rn), setenta e cinco-graus no-.
roeste 759 NW); duzentos e oito me .
tros (208m), sessenta graus noroeste
(689 NW); cento sessenta e deis "metro, (lG2m) , sete ga'aus -ncrdeste (7°
NE); setenta metros (70m) , setenta
grátis noroeste (70° NW); sessenta
metr-os (60m),. quarenta graus sudoeste (409 SW); quarenta e oito
metrcs (48rn) , sessenta e sete graus
e trinta minutos sudoeste (679 '30'
SvV); trinta .metros (30m), oinqüenta e sete graus, trínt.a minutos sudoeste (579 3Ü' e,W); cento e noventa
e dois
metros (192 m) , dezenove
gro,Us "trinta minutos sudoeste (UJ9 3-(}'
SV,f); cento sessenta e cinco metros
(l65m) dezessete graus trinta mintos sudeste (17° 30' SE); duzentos
metros (2üOm), trinta e dois graus
sudeste (32~ SE); quatrocentos e seis

metros (4Ü1S fi), quarenta e cinco
graus nordeste (459 NE).
parágrafo úntco . A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulame::lw aprovado pelo Decrete nv 30.230, de 19 d-e
dezembro de 195,1, uma vez se verifique a existência na jazida corno
associado de qualquer das substân;
cias a que se refere o ar,t. 29 do citado Hegulamento ou de outras substâncias disonminadas pelo Oonselno
Nacional de p esqulsas ,
~Art. 2°
O título da au tcrlzaçâo
de pesquisa, que será uma . via aurêntéca dêate Decreto,' pagara a taxa
de trezentos 'cruzeíros (Cr$ 3D'Ü,O() e
sere válido por deis (2) anos a ocntar da. data da transcl'içã.o no li'1/TO
'Próprio de Registro das Autorizações
etc -Pesquísa .
, Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrárdo.
Brasília, 16 de dezembro de ~GS3,
142:) da jndependênc;a e 759 da nepúuüca .
JOÃO GOm,ART

Antonio

DECRE"TO

de oiooczra
N9

Brito

53.28-6 - DE 16
DE 1963

DE

DEZEMBR-Q

Autoriza o cidadao brasileiro Rozenâo- Sertupuio de Souza Filho a "Lavrar áçua mineral, no município
de Serra, Estadó do Espírito San..

to.

o Presidente da República, usando
da . atrfbuíçâo que lhe confere o art;
37, 'no I, da Consuituíção e nos têrElOS do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de [ane.ro de 19'ô'Ü (Código de MiJ::WS) , decreta:
Art. io. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Rozendo Serapíã., de Souza Filho a .Iavrar água mineral, em
terrenos de sua propriedade, na tocalídede Irema. distrito de Oarapina, municlpío de Serra, Estado de
E:spírit:J Santo numa área de cinco
hectares, cinqüenta ares e cinqüenta
centiares (~,5O-50 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem .um
vértice no pegâo noroeste (NW) da
ponte da estrada de rodagem para o
povoado de .Iacareípa sôbre o rio Irema e Os lados, a partir dêsse vértice,
os seguintes .comprimentos e rumos
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verdadeiros: cinqüenta e, dois metros
(5-2 mr , quarenta e nove graus e quarenta e oito minutos sudeste (49948'
SE); trezentos e quarenta e oito metros

(348 mj , do.s graus

e dezc~tg

minutos sudoeste (2Çl18' SW); cento e
quarenta e sete metros e cinqüenta
centímetros (147,50 m) , sessenta e
seis graUs e vinte e sete minutos noroeste (66927' NW); duzentos e cinqüenta metros (250 rm , dez graus e
cinqüenta e sete minutos noroeste
(10°57' NW): até sua interseção com
o rio Ir-ema e por êste, para jusante,
ate o ponto de uart.da . Esta autorização é outorgada mediante as condições constantes do parágrafo úníco do art 28 do Código de Minas e
dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,

além das seeumtee:e de outras constantes do mesmo CÓdigo não expressamente mencionados neste Decreto.
Parágrafo único. A execução
da
presente autorização fica sujeita as
estipulações co Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a que.
se refere o art. ·29 do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo
Conselho Nacional
de pesquisa.
Art. 2Q • O concessionário da autorização fica obrigado e, recolher· aos
cofres vpúblícos, na forma da lei. os
tributos que forem devidos à uniã-o,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no a-rt. 68 do
Código de Minas.
Art. 3°. Se o concessionário da autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorlzaçâo de lavra será declarada caduca ou nule, na forma dos artigos
37 e 38 .do Código de Minas.
Art. 4º As propriedades vizinhas
estão. sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos artigos 39 e 4{) do Código de Minas.
Art. 5? O concessíonárfo da autorízação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral e gozará dos ,faVGTeS discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 6°. A autortaacâo der. lavra terá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Registro das Autorização de Lavra, após o
pagamento da. taxe de seiscentos cruzeiros rcrs 6'ÜO,OO).

ExECUTIV0

Art. 7Q • Revogam-se as dtsposíçõee
em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1963;
142Ç> da Independência e 75'" da Repúblíca..

JOÃo GoULART

Antonio de Oliveira Brito
DEORE"TO Nc 53 _297 DE 16
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza o cidadão, brasileiro Roberto'
Lira a là vrar areia quarteasa no
município de Itahaem., Estado de
São Pauto,

o

presidente ela República, usando-

da atrrbuíçâo qye lhe confere o artigO 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto lei nv 1.,985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizado o cidadão
brasileiro Roberto Lira a lavrarare'Ía,
quertzosa, em terrenos de sua proprredade e outro, no lugar denominado Balneário COpacabana Paulista, distrito e munícíptr, de Itanhaem,
Estado de São Paulo, numa área de'
'noventa hectares (90 haj , delimitada
Por um retângulo que tem vértice a
centa e sessenta metros (160m), TI,)'
rumo verdadeiro sessenta e setegraus vinte e cinco· minutos noroeste
(670 25' NW) cio marco quilométricocento c trinta e 3eL mais quatro
centos metros km 137 + 4{JOm) , da
Estrada de Ferro· Sorocabana, no ramal Santos JUquiá e os lados, divergentes dêsse vver-tíce, cs seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros;
quatro mil metros (4.000 m) , cinqüenta e quatro graus e quinze minutos noroeste (54t? 15' NW); duzentos e vinte e cinco metros (225 m) ,
trte cinco graus e quarenta e
cinco minutos nordeste (35º 45' I'.""E).
Es-ta autorízaçâo é outorgada mediante -as condições constantes doparágrafo único do aa-t. 28 do Código
de- Minas c dos -artigos 32, 33, 34 e
suas alíneas, além das seguintes e'
de outras co-nstantes do mesmo Código, não expressamente mencionada."
neste Decreto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 3-0 _230, de 1° de'
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dezembro de 1951, uma vez se verifique a exístêncla na jazida como
associado de qualquer das substán.,
elas a que se refere o art. 2° do citado Regulamento Ou de outras substâncias díscnmínadas pelo Conselho
Nacional de Pesquisas.
Art. 2? O concessionário da. autotlza,çã.o fica obrigado a recolher 0.05
cofres públicos, na forma da ~ __, 03
trfbutos que forem devidos à Uniã-o,
ao, Estado e a-o Muníoipío, em cum
prímento do disposto no art. 68 do

Código de Minas.

Art. 3? Se o concessionário da au.torraaçâo não cumprir qualquer das
obrtgaçõea que lhe incumbem a autot-ízação de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos
37 e 38 do Cóuígo de Minas.
Art. 4? As pi'cprtedades vizinhas
estão sujeitas às servidões do 5)1/:: e
subsolo paira fins de lavra, na forma dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.

Art. 5° O concessionário da au.ortzaçâo será fiscalizada pelo Departamento Nacional da Produçâc Mineral e gozará dos favores díscrimínados no art. 7'1 do mesmo Código.

Art. 6? A autorização de lavra terá
COmo título êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Reg'istr:o das . . uuonzações de Lavra,
após o pagamento ch taxa de mil,
oitocentos cruzeiros (01'$ 1.80P,OO),
Art. 7? Revogam-se as diSPOiÜçôes em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1963,
142° da Indepenoencia e 75? da República.
JOÃo GQUI.ART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.29<8 - DE 16 DE
DEZEMBRO DE 19{i3
Autoriza o csaaaõo brasileiro Raphael
de Gliueirá Pirajá a pesquisar areia
quartzosa, no município de Iâonçaçua, Estado de São Paulo.

o Presidente da República usando
da atríbuíçâc que lhe confere o artigo 37, n« I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.935, de

EXECUTrJO

29 de janeiro de 1940 <Código de Minas), decreta:
Art 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raphael de Oliveira Pírajá
a pesquisar areia quartzosa, em terrenos de propriedade de José Miguel Lauand, no lugar denominado
Parque São Jorge, distrito e município de Mongagua, Estado de São
Paulo, numa área de vinte e três
hectares cinqüenta e quatro ares e
quarenta centíares (23J5~40 ha) > dehmítada por um polígono irregular que
tem um vértice a trezentos e quarenta e sete metros. (347 m) , no rumo
magnético quarenta e cito graus e
trinta minutos nordeste (48Ç1 30' NE)
do marco número cento e trinta e
oito (138) da. -Estrada de Ferro Sorocabana, ramal Santos-Juqulá e os lados, a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cento e trinta metros (130
metros)", setenta e dois graus e cinqüente e dois minutos nordeste (72(.>
52' NE); mil novecentos e, oitenta ~
sete metros (1.987 m) ) trinta e nove
graus e quarenta e cinco minutos
noroeste (39? 45' NW); cento e vinte
metros (120 m) , cinqüenta graus e
quinze minutos sudoeste (50° 15'
sv.n; mil novecentos e .trfnta e sete
metros (1. 937 m) . trinta e nove
graus e quarenta e cinco minutos
sudeste (39° 45' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente \autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado' pelo Decre..to nv 30.230, de 1 de
dezembro de .1951, uma vez se verifique a existência na Jazida, como
associado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2° do citado Regulemerrto ou de outras substâncias discriminadas pelo Oonselho
Nacional de pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a roxa de trezentos cruzeiros .(Cr$ 30D,iJO) e será
válido Dor dois (2) anos a contar "da
data dâ transcrição no Itvro próprio
de Registro das Autoriza-ções de Pesquisa.

Art. 3° Revogam -se 80S disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1963;
142ó dia; Independência e 759 da República.
JOÃo GOUL!lRT

Antonio "de oliveira Brito
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DECRETO .N° 53-.2DD - DE 1fi DE
DEZEl'II5RQ DE 19>63
Autoriza o cidadão brasileiro Pedro

r.crocce a lavTar xisto argiloso no
rnunic'í1Jio de Pírapcra do Bom Jesus, Estado de São Paulo.

o

Presldente da. República usando

de. atribuição que lho _confere o 'ar,:,

tigo 87, no I, da Constituição' e nos
têrmcs do Decreto nc 1.9·S'5, de 29 de

Janeiro de 194.0 (Código de Minas),

decreta:

Ai-t , 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Pedro Larocca a lavrar

xisto argiloso, em terrenos de sua
propriedade; no imóvel denominado

Sítio Guarapiranga, dist-rito

~

muni-

cípio de Pirapora do Bom Jesus,

Es-

tado de São Paulo, numa área de
trmta e dois hectares noventa ares
e vinte centíares (32,9020 ha) delimitad-a por um polígono írregularique
tem um vértice a setenta e dois metros (72 mj no rumo verdadeiro oitenta e cinco graus e quarenta e oito
minutos nordeste (85° 453' NE) do
marco quilométrico número cinqüenta
(km 5D) da rodovia São Paulo-Pírapara elo Bom Jesus e os lados, a partir dâsse vértice os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: cento
cinqüenta e dois metros oitenta centímetros 0-52,30 m) , vinte e -nove
graus cinqüenta e d01'3 minutos noroeste (1.:9° 52' NW); cinqüenta metro.') (5:0 m, oitenta e umigraus vinte
e oito minutos sudoeste <81923' svn;
cento, cinqüenta e oito metros q58
metros) j trinta e um gruus vinte e
dois minutos noroeste <-:319 22,' NW);
trezentos e nove metros e cinqüenta
centímetros (309,50 m) , onze graus
trinta e dois minutos noroeste OI"
32' NW); duzentos setenta e quatro
metros (274 m) setenta e um graus
e dezoito minutos nordeste (71 0 18'
NE); duzentos e cinqüenta metros
(2·50 m) , sessêhta e nove graus e quarenta, e oito minutas nordeste (69°
48'NT!D; cento noventa e dois me··
tros (192 m) , três graus vínte e oito
minutos sudoeste (39 28' SW); cento
e trinta metros (130 m», sete graus
e dois minuto,s. sudeste (70 (}2' SE);
cento cinqüenta e oito metros (1p.8
meta-osi , quarenta e um graus e vínte
e nojs minutos sudeste, (41922' SE):
duzentos e quatro metros (204 m) ,
treze graus e oito minutos sudoeste

ExECUTIVO

(13° 0-8' SW); trezentos e dezoito metros {318 m) , oitenta, e nove graus
e trinta e oito minutos sudoeste (899
38' SW). Esta autorização é outor-

gada mediante as condições constantes do parágrafo único do crt. 23
do Código de Minas e dos arts _ 32,
33~ 34 e suas alíneas, além da-s se~
gufntes e de outras constantes do
mesmo Código, não expressamente
mencionadas neste decreto.
Parágraf-o únjco. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado. pelo Decreto nv 30 230, de 1 de
dezembro de 18'51, uma vez se .verlfique a, existência na jazida, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 'do citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O concessionário da autorização fica obl'ig-ado a recolher aos
cofres públicos, na forma da lei, os
tributos que forem devidos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 di)
Código de Minas.
Art. 3° Se o concessionário da autorfzeçâo não cumprrr qualquer das
obrigações que- lhe incumbem, a autorízacão de lavra será declarada caduca -ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo .e
sub-solo para fins de lavra, na forma dos arts . 39 e ~o do Código de
Minas.

Art. 5° O concesslonárlo da autorização seráfiscalizadQpelo Departamento Nacional- da Produção Mineral e gozará dos favores discriminados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorlzacâo de lavra terápor título êste de-ereto, que será
transcrito no livro próprio de Reglstro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de seiscentos
e sessenta cruzeiros (Cr$ 660,-00).
Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1963;
1429 _da Independência e 75~ da República.
JoÃo GOULART,

Antonio de Oliveira Brito
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16

DE

1963

brasileira

.Selma
Rosa cdrtad,~ni. a pesquisar Areia
ouarteoea e. ATgila, no município
de Descauxsüo, Estado de São paulo.

o Pres.dente dagepública usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tLgo 87, nv I., da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei nc 1.985-, de
29 de janeiro de 1940 (Oódigo de
Minas), decreta:
Art. 1(l Fica a.utortzada a cidadã
brasileira Selma Rüsa Oorradlni a
pesquisar areia quarteosa e argila,
em terrenos de SUa propr edade, no
lugar denominado Sítio Jacaré, distrito e, município de Descalvado, Es~
tado de São Paulo, numa área de
cento e trinta e nove hectares e quarenta ares (139;1-0 har , delimitado
por' um pnjtgono a-regular, que tem
Um vértice a trezentos e cinqüenta
e cinco metros (3·55-m), no rumo magnético de cinqüenta e\ nove graus e
cinqüenta minutos sudoeste, (599 50'
SW), do centro da ponte sobre o RL
beírãc Bonito da. rodovia estadual
Põrto Perreíra-BâoiCarlos e Os lados
a partdr dêsee vértice; os. .seguíntes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil e setenta. e círico metros (1.(l.75
in), sessenta e ,quatro graus e dois
minutos sudoeste (64'? 02' SW); setecentos e setenta metros (770 m).,
zero grau e quatro mmutos sudoeste
Wº 4' SVl); setecentos e sessenta e
dois metros (762m), setenta e quatro
graus e quarenta e cinco minutos
sudeste (719 45' SE); quatrocentos e
treze mete-os (4'13m), cinqüenta e
sete graus e dez minutos sudeste
(5-7i."l 10' SE); mil trezentos e oitenta
e sss metros 0.386. m) , Cll10Q graus
€ trinta. e cÍJ."'lCO
mi~utos
nordeste
(5,? 35' NE); o sexto e último lado é
o seguimento retilíneo que a extre,
midade do' quinto descrito com o v<értíce de partida.
Parágrafo único. A. execução da
presente autorização fica sujeita às
estápulaçôt.s do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230. de 1 de
dezembro de 19511, uma vez -se verr,
fique a existência na jaz'da.como
associado de qualquer das sucstâncías a que se refere otart , av üo citado Regulamento ou' de outras sues.

tâncias discriminadas pelo Conselho
.Nacíonal de Pesquisas,

Art. 29 O título da autcrrzaçàc d-e
pesquisa, que será uma via autêntjC3. déste Decreto, pagará a taxa de
mil e cuatrocentos cruzeiros (CI$ ._
1.4CO.O(f) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transertÇ2.0 no livro prôprto de Registroidas
Autcrízaçôes d-e Pesquisa,
Art, 3(l Revogam-se as disposições
em contrárío .
BrasiUa, 16 de dezembro de 1963;
1-129 da tn::lE;pehdência e 7,59 da República.
JOÃo GOULAR'I'

Antonio de Oliveira Brito

DEORE'TO N9 53.3M DEZE~mRa DE

DE

16

DE

1963

Autorzza o cidadão brasileiro Geralâíno Rodrvgues de Moraes a peecuisaT feldspato e quartzo no município de Socorro, Estado de São pauto,

o Presidente da República usando
da 'atribuição que lhe confere o ar
tdgo 87, ns r, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1,985, de 2·9
de janeiro de 19'4'0 (Código de Minas) decreta:
Art. 1º Pica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldinc Rodr.gues de Mo...
!2.B'S a pesquisar feldspato. e quartzo
em terreno.') de sua. propriedade no
lugar denominado Bairro de Oamanduca!a, distrito e município de Socorro, Estado de São Paulo, numa
área de dois hectares, doze' ares e
setenta e um centiares (2,1271 ha) ,
delimitada per! um polígono Irregu.,
lar,que tem um vértice a mil oitocentas e setenta e três metros (1,-37\1
m) , no rumo magnét'co de quarenta
e seis grus sudeste (469 Su!:) do centro da porta da Capela de Banta
Cruz e os lados a partir .dêsse vér.,
tice, cs seguintes comprunentos e rumos magnéticos: cento e vinte e seis
meta-os (126m) ,setenta e três gràus
trinta minutos sudoeste (73'? 3.()'
S7VV) ; cinqüenta metros (5{)m). quarenta e nove graus noroeste (499
:NW); setenta metros nOm) , vinte
e sete graus trinta. minutos nocoeste, (279 30' 1\l\7il);
cento e noventa.
lYl'3t:'OS
(19Dm), sessenta e quatro
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graus trinta minutos nordeste (649
3'[)' NE); noventa e dois metros (9·-2
mj , dezessete, graus sudeste (179 S,E) ;
o sexto e último lado é o seguimento retilíneo que liga a extremidade

tio quinto lado descrito com o vBrtice de partida.
PaTá.:5TafO único.

A execução

da

presente autorização fica sujeita às
esüípulaçôes do Regulamento aprova.
do pelo D-ecreto nc 30,230, de 19 de

dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
associado de:rualquer das sunstãndas a que se refere 9 art. 29 do cí,
-tado Regulamento OU de outras substâncias dlscr.minadas pelo Conselho
Nacional de pesquisa.
Art. 29 O título da auborizacâo de
P:squisa, que será uma via autêntica
deste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3-00,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no Uno próprio
de Regísta'o das Autortzacôes de Pes.,
quiea ,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de edezembrn de 1963'

14~? da Independência e 7'59 da Re~

pública.
JoÃo

GOUL!\RT

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.302 _ DE 16
-DEZEMBRO DE 1963

DE

AutoriZa a cidadã brasileira Goôrielle
Harcelyi a pesquisar caulim e argila
no municipi.. de Santo André. Estado de São Paulo.

o

Presdente da República,usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, n? 1 da Constituição Federal,
.e tendo em vista o que dispõe o
Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro
de ,1940, (Código de Minas), decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a cid.adã
brasileíre Gabríelle Haralyí a pesquisar caulím e argila em terrenos de
propriedade do condomímo do imóvel
Sítio Pedra-São-paulo, numa, área de
sete hectares e oitenta e seis ares
(7,86 tia), delimitada por um polígono mtstilíneo que tem um vértice no
alinhamento. lado esquerdo, da estrada munícipal vqua da Représa Btlíngs
se dirige para Santo Audré, a trc-

sentes metros (300m) no rumo mag-

nético de dezessete graus dez minutos
sudoeste (17 9 io- SW) do centro do
Parapeito de tubo íadrâc, lado leste,
do tanque da água do córrego Pedrose, e os lados a partir do vértice
considerado sâo assim definidos: o
primeiro (1 9) lado é um segmento
retilíneo, com duzentos e vinte metros
(220m), que parte do vértice tmclal
comcrumo magnético de setenta - e
dois graus noroeste (72 9 NW): o segundo (2 9) lado é um segmento retilíneo, com trezentos metros .(3üom),
que parte da extremidade do primeiro
(l9) lado, com rumo magnético de
quarenta e cinco graus sudoeste (459
SW); o terceiro (39) lado éum segmento retilíneo, com duzentos e trinta
metros (230m), que parte da extremidade do segundo (2°) lado, com rumo
magnético d quarenta e cinco graus
sudoeste (459 SE); v quarto (4 9) lado
é um segmento retilíneo que partindo
da extremidade do terceiro (39) lado,
com rumo de quarenta e cinco graus
noroeste (45 9 NE), magnético, alcança o alinhamento, lado esquerdo, da
rodovia supracitada; o quinto (5°) é
o trêcho do alinhamento da estrada
Reprêsa Bilínga ~ Santo André; com,
preendi'do entre o início do primeiro
(19) lado e a extremidade do quarto
(49) lado, descritos.
Parágrafo único - A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento áprovadc
pelo Decreto n? 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma. vez se verifique a
existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2? do citado Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pele Conselho Nacional de
Pésquisas .
Ar~. 29 O título da 'autorizaçâo de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros tcrs 3'00,0'0) e será
válida por dois (2) anos a contar da
data vôa transcrição no livro próprio
de Registro das Autorização de Pesquisa.
Art, 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1953,
142(i da Independência e 759 da Re~
pública.

JOÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito
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DECRETO N9 53. 3e".!: -

DE

16

DE

DEZEMBRO ,DE 1'9ü3.

Autoriza o cidadão brasileiro llâea
Van Der Maa..s a pesquisar pedras
coradas, no município de Carlos
Chagas, Estado de Minas Gerais,

Auioriea o euuiaõo brasileiro trrancisco José de .aezc a peequiser mármore no município de Diamantina
Estado de Minas Gerais,

o Presidente da República usando
<la atribuicão que lhe confere o artigo 87, nv I, de Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de,194{) (Código de Minas).
decreta:
'

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, nv I, da constituição e nos termos
do Decreto-lei ns 1.985, de 29) de janeiro de 1940 (Código de Minas)
decreta:

Ar. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ildeu Vau Der Moas-a pesquisar pedras coradas em terrenos
devolutos no lugar denominado Tabocal, distrito de jânaminondas otont,
município de Carlos Chagas, Estado
de Minas Ger·ais, numa área de, cín-

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Francisco José de Meio a
pesquisar mármore em terrenos de
propriedade de Antonio Carlos .ruuee
no lugar denominado Faz::mda das
Melancias, distrito de Monjolos município de rnamantána, Estado de Mí118.S Gerais, numa área de doze hectares e sessenta ares (12.60 ha) delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a duzentos 6etenta e Ci11CO metros (275m). no rumo
magnético de vinte e três graus SU~
doeste (239 SW) do marco do qullômetro novecentos e vinte (Km 920)
da linha da Estrada de p'erro Central
do Brasil ramal de Dlamanttna e
OS lados 'a partir dêsse vértice, os
seauíntes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos - trinta e dois metros (332m), vinte e quatro graus
sudoeste (249 SW)..; trezentos trinta
e dois metros (332m), sessenta e seis
m-aus noroeste (660 NW); quatrocen'tos oitenta e dois metros (482m), vinte e quatro graus nordeste (249 NE);
duzentos e vinte metros (220m), vinte e três graus e vinte minutos sudeste (23<;> 20' SE); o quinto (59) lado é o segmento retilíneo que une a
extremidade do quarto (49) lado. descrito ao vértice de partida.
Parágrafo úníco . A execução _ da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do jcegulamento aprovado pelo Decreto n? 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verrüaue a existência na jazida, como asscclado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2° do citado Reculamento ou de outras substâncias

quenta hectares (50 ha) . delímítada

por um retangulo, 'que tem um vér-

tice a trezentos e setenta metros (3'70
metros), no rumo. magnético de trinta
e dois graus nordeste (32 9 NE), da
confluência dos córregos Tabocal e
Cajá 'e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos metros
(5DOm). setenta e seis graus nordeste
(769 NE); mil metros (1.(lOO m) , quatorze graus sudeste (l49 SE)"
parágrafo único: A execução dia
presente autorização fica sujeita às
estipulações do, Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.23'Ü, de 1 de
.dezembro de 1951 .uma vez se verlfí.que a existência. na [azída. como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art , 29 do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Naci8nal
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de quinhentos cruzeiros (Or'$ 500,QO) e será
válido por ddis (2) anos a contar da
.data da trenscriçâo mo livro próprio
de Registro das Autorrzàçâo de Pesquisa,
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrarie. Brasília. 16 de dezembro de

1963,

1429 da Independência e 759 da República,
JoÃo GOULART

Antonio de Oliveira Brito

discriminadas pelo G011Selho Nacional

de Pesquisas .
Art, 29 O titulo da autortzacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
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trezentos cruzeiros (Cx$ 3'0'0 ..0-0) e se-o

rá .válído por dois (2). anos a contar

davda.ta da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dispcsíçôes
em contrário.
Brasília, If de dezembro de

1963,

142Q da. Independência e 759 da Re-

pública.
JOÃo GOUL/,RT

Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.206 - DE 16
DEZEMBRO DE 19B3.

DE

Autoriza o cidadão brasüeirc Gcmuio
Barbosa a liumir água mineraL no
município de Loruirina, Estaco do
Paraná.

o presidente .da República usando
da atribuição que llie confere o art.
87. nO I, da Constituição e nos -têrmos .do Decreto-lei ;:)0 1.985, de :.iR. de
janeiro de

1940 (Código de Minas)

Decreta:

Art. 19: Fica autortzado o cidadão
brasileiro Geraldo Barbosa a lavrar
água mineral, em terrenos de propriedade de Manoel Barbosa da Fon-.
seca. Filho, na. Gleba Yan Frazer, drstrlto e município de Londrina, Estado do paraná numa área de seis hectares sessenta e seis ares e sessenua
e quatro centíares (6 6664 ha) , deh'mitada por um polígono írregutar que
tem um vértice a cento e trinta e
nove metros (139m) no rumo 'verda-deiro vinte e cinco graus e cínquenta
minutos noroeste (259 5'0' NW) da
torre nc quatrocentos e dez (410) da.
linha de transmissão Salto Grande .Londrina e 0S lados, a partir desse
vértice. os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: trezentos e trinta
metros (330 fi), trinta e oito graus
e vinte minutos nordeste (380 20' NE) ;
duzentos e oitenta metros (2i)unü
dez graus e cínquenta minutos sudeste 00 9 5'D' SE); cento e vinte e
dois metro-s (122 m) , cínquenta e três
graus e trinta mi-nutos SUd2Bl;2 (53\1
30' SE); cento e quarenta metros
(140,m) trtnta e oito graus e vinte
minutos sudoeste (389 2:Cl' SW)· trezentos e trinta e três metros c:d3 m) ,

ExECUTIVO

cínquenta e três graus e trinta minutos noroeste (53 9 30' NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
conrüçôes constantes do parágrafo
único do art. 28 do Cóúígo de Minas
fi dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas além das seguintes e de cuti as
constantes do mesmo Código, -nâo expressamente mencionadas neste Decreto.
Parágrafo únicc , A execução da
presente autorização fica sujeita às·
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30:'230 de 1 de
dezembro de 1951, uma vea s-e verífique a existência na jazida, como assooiado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Eeg-tllamento ou de. outras substâncias.
discriminadas pelo conselho Nacional
de pesquisas.
Al~t. 29 O concessionário da :1..I.It~Jri
zacâc fiCa obrigado a recolher aos
ecn-ea públicos. na. forma da lei. os
tributos que forem devidos à União,
ac Estado e ao Município. em cumprimento do disposto no art. 68 do
CÓCJgp de~ Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autorízaçâo não cumprir qualquer das'
obrigações que lhe incumbem 3. autorrzação de lavra será decla-rada ca.ôuca ou nula na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 As proprtedades vizinhas és-,
tão sujeitas. às servidões de :5010 e
subsolo paea fins de lavra na. forma
dos artigos 39 e 4.-D do Código de Minas.
Art. 59 O concessionário da autorràação será fiscalizado nelo Departamento Nacíona- da Produoão Mineral o gozará -dos favores ctiscnrmnanos no art. 71 do mesmo Código.

Art. -60 A autorrsacâo de lavra "terá
p.;r título êste Decreto que sei-á n-ane;
crtto no, livro próprio de Registro das
Autorrzaçôes de Lavra após o pagamente da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 6üD.OO) .

Art. 7° Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília, 16 de dezembro de 1953'
142'-1 da Independência e '{59 M Re~
pública.
JOÃO GOULART

Antonio de Oliveira Brito
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DECRETO NÇ> 53,307

-t- DE:
D~ZE:MBB.O ,DE 1963

16 DE

Autoriza o cWMi{fo bresiMiro GeralCto
Â.rnoldi Peõrczc a, pesquisar bau
xita, .no 'in"Lmicipio de Alemquer Estado Cio Pará,

o presidente. da República" usando
da atribuição que lhevconfere o artigo 87" nv I, da Ocnstítuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.%5, de
29 de janeiro de 1940 (Oódígc de lVIi-

,

nas). decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Geraldo Anmoldt Pednczo
a pesquisar bauxita em terrenos de)
volutos no lugar denominado Curua
pa.nema - Ourua, distrito
munlcipio de Alcmquer, Estado (1.0 Pará,
numa área de quinnen tos hectares
(500 1>...8..), delimitada por um retângulo, que c-em um vértice a oítc -níl
e seiscentosms'tros (8.600 fi), no
rumo verdadeiro este (E), do Ponto
de Coordenadas cinqüenta e cinco
graus oeste Greenwích 550W Gr) e
vinte e três minutos, doze segundos
e oitenta c oito centésimos de segundos norte (3' 12", 88 N) e 03 lados
divergentes dêsse vértice, os segu~~
tes comprrmentcs e rumos verdadetros: mil metros O.OOOm), norte <N)?cinco mil metros <5 .üüümj , este (E).
Parágrafo único.
A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estapulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se- ve~'l_~
fique a existência na jazroa, corno
associado de qualquer das suhstãn
elas a que se refere o art. 29 c.o cttado Regulamento ou de OUt2'8/S substâncías discriminadas pelo Oonselho
Nacicna] de Pesquísas .
Art. 2° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a 'taxe.. de cinco mil cruzeiros (Cr$ 5 ..cOa,OO) e será
válido por dois (2) ano, a contar
da data da transcrição no livro propríc de Registro das Autortzações de
Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se é.s dtspcstçôes em contrário.
Brusílta. 16 de deacmnro de 1963.
1429 da Independência e 75° da República.
JOÃo

GOULAR:::

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO No -53.308 DEZEMBRO DE

DE

16

DE

1963

Autortza ·0 cidadão brasileiro T-Ienne_
negildo Espinosa Casado a pesquisar caulim e feldspato, no municí
pio de Franco da Rocha, seu-ao de
São Paulo.

o Presidente da RZS'J:b~ica., usando
da atrfbutçâo que lhe confere
artigo 87, nc I, da Constituição e nos
têGUOS do Decreto -Ieí no L9'E5, de
29 d-e janeiro de 19'10 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autortzado o cidadão
brasileiro Hermenegtkío Espínosa oaSEl,do a pesquisar caulim e feldspato,
em terrenos de propriedade de Atílío
Esplnosa, no lugar denominado Sítio
do Joá, distrito de Oaíeiras, muní-.
cípío de Franco da Rocha, Estado de
Sâc Paulo, numa área de treze hecVares vinte e três ar03 e setenta e
um centdares 13,2371 ha) , delimitada.
por um polígono irregular que tem.
um vértice a vinte e seís metros
(26m), no
rumo verdadeiro oito
graus trinta minutos nordeste. <8 0 30'
1'J'E) da capela existente na proprte.,
cade e os lados, a partir .dêsse verríce, 03 seguintes comprimentos e 1'U
mos magnéticos; trezentos e onze
metros (3·nm), leste (E); sctecentos e 'vinte e oito m'qtros (728 m J ,
cinco graus sudoeste (5 Q SW); cento e trinta metros (130m), oitenta "'
('.Ois graus sudoeste (82Q SW)'; cento
e oitenta metros 130m), norte (N) ';
quarenta e cinco metros (45m) , setenta e cinco graus nordeste (7'59
NE); quatrocentos e vinte e cinco
mekOS (~5m), três graus trinta mínutcé noroeste (3Q 3-0' NVl); cento
e setenta e oito metros (l78m)" oeste
(W):

cento e sessenta e oíto unetros

068tU), quarenta e cinco graus no-

roeste (45° NW): oitenta. rnetrcs ~ ..
(20m)" quarenta e três graus nordes-.
te 43Ç> NE); cento e onze metros .. '
Cn tmr , sessenta e três. graus nor.,
deste (63Q BE).
Pcrégrafo únlco . A execucâo da
presente autorização fica sujeita às
esbípulaçôas do Regulamento sec-ovado pelo Decreto nc 302?'Ü, óe I'' de"
dezembro de 1951, uma vez se verí ,

fique e. existência na jazida. come
associado de QU>3,IQuel' das SUh3"~f~1:
ccas a que se reta-e o ar-t. 29 do ettado H.egul~mç::1.t-o cu de outras suas,
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tâncías discriminadas pelo Conselho
Nacional de pesquisas.
Art. 2° O título da autorizacâo de
pesquisa, que será uma via autêntica

dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por d:oi~ (2) alies a contar
da data da transcrtção DO livro própr:o de Registro das Autorizações de

Pesqnísa..
AI't. 39 Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Brasília, 16 de dezembro de 1963,
1429 da Independência .e 759 da Repú,
blíca ,
JOÃo

GOüLART

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.309 -

DE

1{)

DE

DI'ZEMi>RQ DE H1'63

Autoriza o cidadão brasileiro Henry
John Romero Somson a pesquisar
mârmore no município de Lporamça,
Estado de São -Paulo.

o Presidente da Repúâiliea usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuíçâo e nos
termos do Decreto-lei n'' 1.9-85, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo . de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Henry John Rcmero SanSDU a pasquísar mármore, em. terrenos devolutas, no lugar denominado
Andorinhas, distrito e município de
Iporanga, Estado de Sã'Ü Paulo, muna
área de .ouatrocentcs quarenta e dois
hectares e oito ares (442,08 ha) delimitada por um polígono irregular que
tem um vértice a quatro mil quatrocentos setenta e nove metros e
trinta e seis centímetros (4 ATd,36 m)
no rumo verdadeiro tnn ta e três
graus e dez minutos sudeste (33° 10'
SE) da ponte da estrada municipal
Bai-rro do

'I'urvo-Iporanga, sôbre

.)

ribeirão Andorinhas e os lados, a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros. três
mil setecentos e oitenta metros (3.780
metros), setenta e quatro graus cinqüenta mínutcs sudeste ('74'.1 50' SE);
dois mil e quarenta metros (2.04,,)
metr-os), cinqüenta e dois graus e
vinte minutos sudoeste (52° 2'D' SW);
dois mil cento e setenta metros ... ,
(2. no rrn sessenta e oito graus trinta.
.minutos noroeste (689 30' NW); mil

quatrocentos e cinqüenta metros" ..
(1,450 m) , norte (N).
parágrafo. único. A execucão da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 3D.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez Se verfnque a existência na. jazida. como asscciado de qualquer das substâncias
a que se refere o art.. 29 do' citado
Regulamento ou de outras substâncias díscr.ímlnadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via a'Utêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e trinta cruzeircs . <01'$ 4.430,00) e será válido por
dois (2) anos a, contar da data da
v-anecrtcâo no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 16 de dezembro de 1963;
1420 da Independência e 75° da Re-

pública.

J oxo

GOUL/lRT

Antônio de Oliveira Brito

DECRETO N° 53. -310 - DE 16
DEZEMBRO DE 19'63

DE

Autoriza o cidadão brasileiro H amilton Borges de Souza a pesquisar
minério de chumbo, no município
de Aâriarurpolis, Estado do paraná.
O. Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 87,.n9 I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.9-85". de 29
de janeiro de 18'40 (Código de Mínas),. decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Hamilton Borges de SOuza
a pesquisar minério de chumbe em
terrenos de sua propriedade e outros,
no imóvel Laranjal, distrito e município de Adrtanópolls, antigo Bocaíúva do Sul, Estado do paraná.
muna área de cento cinqüenta e seis
hectares noventa. e seis .ares e oitenta e sete centíares 056,9.687 haj
delimitada por um polígono místüíneo. que tem um vértice na confluência dos córregos- Porqúüha é
Água Salgada e os lados, a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: setenta
e cinco metros -(75 .m) , cinqüenta e
sete graus trinta minutos sudeste (570
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30' SE).; oitenta e cíncc metros (85

metros) , cinqüenta ê cinco graus e
trinta minutos sudeste (55° 30' SE):
cento e um metros (l01 m) , dezoito
graus cinqüenta e um minutos sudeste (18 0 51' SE); vinte e sete metros (27 m) , vinte e um graus cinqüenta e cinco minutos sudeste (21 9
55' SE); duzentos e dez metros (210
metros), sessenta e nove graus e cinqüenta e três minutos sudeste (S9 9
53' SE); cento e quinze metros (115
metros) oitenta e dois graus e vinte
e cinco minutos sudeste (82 0 25' SE);
setenta e sete metros (77 mj , oitenta
e cinco graus e tá-ínta e cinco minutos nordeste (85 9 3&' NE); oitenta e
cinco metros (85 m) , oitenta e oito
graus e cinqüenta e seis minutos
nordeste (889 55 NE); cento e oitentametr()s (l8'!) mi , trinta e cinco
graus e doze minutos sudeste (31}9 12'
SE); duzentos e setenta metros (27Q
'metros), setenta e seis graus e quarenta e dois minutos nordeste (76:
42' NE); cinqüenta: e dois metros
(5Z m) , setenta e quatro graus e dez
minutos nordeste (74° 10' NE); setenta' e três metros e setenta e cinco
centímetros (73,75 m) , setenta e três
graus e cinco minutos nordeste (73°
05, NE); trinta e sete metros e cinqüenta centímetros (37,50,m), oitenta
e nove graus e treze minutos nordeste cago 13' NE); cento e oitenta
metros ,080 m) , sessenta e sete graus
e quarenta minutos sudeste (679 40'
SE); treze metros <; setenta, e cinco
centímetros 03, 75 m) , cinqüenta e
oito graus e trinta minutos' nordeste
(589 30' NE); quarenta e cinco metros e-quarenta centímetros (45;40 nn ,
oitenta e oito graus e cinqüenta e
cinco minutos sudeste (88° 55' SE)
sessenta e sete, metros e cinqüenta
centímetros ~67J50 m) , oitenta e cinco
graus e cinco minutos sudeste (85'!
05" SE); sessenta e um metros e
noventa e três centímetros (61,93 mi ,
trinta e nove graus e vinte e cinco
minutos sudeste (39<:1 25' SE); alcançando a margem do ribeirão Laranjal, por onde segue, para jusante, por
um comprimento de seiscentos e
trintae oito metros (638 m) . Dai, os
seguintes comprimentos e rumos magnéticos. cíncüenta. e dois metros e
cinqüenta, centímetros (5'2,50· m) sessenta e dois graus e. vinte minutos
noroeste (6,20 210' NW); duzentos e
quarenta e um metros e vinte e
cinco centímetros (241,25 m) , cinqüenta e oltovgraus e cinqüenta minutos noroeste (5;8° 50, NW); vinte
e cinco metros (25 m) , vinte e qua-

tro gl\U-US e cinqüenta e cinco minutos noroeste (24° 55' NW); oitenta.
metros (80 m) , cinqüenta e dois
graus e cinqüenta e cinco minutos
noroeste (52 0 55' NW); cento e quarenta metros (140 m) , oitenta e cinco
graus e trinta minutos noroeste (85 9
30' NW); cento e quarenta metros
(l45 m) , quarenta e sete graus e
trinta e cinco minutos noroeste (479
35' NW); setenta e dois metros e
cinqüenta centrmetrosr'ra.su m) , trinta,
graus e quinze minutos nordeste (30 0
15' NE>,; quatrocentos e trinta e sete
metros .e cinqüenta centímetros ....
(437,5;[) m) , trinta e seis graus e ctnqüenta e cinco minutos nordeste (369
5'5' NE), alcançando a margem direítà do córrego da Forquilha, por
onde segue, para montante por uma
distância de mil novecentos e sessenta e três metros (1.953 m) , até o
ponto de partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto 1}0 30.230, de 1 de
dezembro de 1951', uma vez se vel.'ífique a existência na jàaída, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 29 do citado
Re-gulamento ou de outras substâncias díscrlminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil e
quinhentos e setenta cruzeiros,
.
(Cr$ 1.570,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da. branseríçâo no livro próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art, 39 Revogam-se' as disposições
em conbrárro.
Brasília, 16 de dezembro de 1963:
142° da Independência e 7'5° da. Re':'
púohca.

aoro

GOULt,RT

Antonio d-e oliveira

erv»

DECRETO NQ 53.311 - DE 16
DEZEMBRO "DE 1%3

DE

Autoriza o Cidadão brusileíro Henry
John Romero Sanson a pesquisar
márm01'e no municipiode tporanaa.
Estado de São Pa.ulo.

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o ar-
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tígo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.9'85, de 29
de janeiro. de 1940 (Código de Mi-

nas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cídadâo
braenetro urenry John Rcmero Sansou li pesquisar mármore em terre-

1105 devolutas, no lugar denominado
Andorinhas" distrito e município de
Jporanga, Estado de Sâc Paulo, numa

área, de quatrocentos setenta. e um
hectares e treze ares (471;13 n.::t) delimitada por 'um

polígono Irregular

que tem um vértice a queltrc mil
quatrocentos setenta e nove metros
e trinta e seis centímetros
.
(4.479,36 m) , no rumo verdadeiro
tr.nta e três graus dez minutos sudeste (33'> 10' SE) da ponte da est-ad i3,' municipal Bairro do 'I'urvo-Ipc-

.ranga, sôbre o' rfbeírão Andorinhas
e. os lados a partir dê-se vértice os
seguintes comprimentos e rumos Verdadeiros: mil quatrocentos e noventa
metros (1.490 m) . trinta e dois graus
quarenta mínutcs nordeste (32 Q 40'
NE); mil e oitocentos metros (1 soa
m) ~ leste (E); do:s mil quatrocentos
e noventa metros, (2.490 m) , vinte e
quatro graus e trinta minutos sudeste
(24Q 30' SE); três mil' setecentos e- oItenta metros (3.7S0 m) , setenta e
quatro graus e cmquenta minutos noroeste (74 Q 50' NW).

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230 de 1. de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como
assceíado de qualquer das substâncias a que se refere o art. 2Q do cí .
tado Regulamento ou de outras substâncias díscrlmínadas pelo conselh?
Nacional de Pesquises.
Art. 2° O título da autorização d:e
pesquisa, que será uma via autêntica
eõste decreto, pagará a taxa de quatro mil setecentos e vinte cruzeiros
(cr$ 4,7'20,00) - e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição nc livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, lo5 de dezembro de 19B3;
14,2Q da Independência e 75<:1 da República.
JoÃo GOUJJART

Antonio de CJZiveira Brito

DECRETO N.'? 53.317 -

DE

17

DE

»sssamno DE 1963

Declara ae -uiiliâuâe pública ascereas
áreas de terras, sitsuuias _ nos .Estados de são Paulo e do Rio de .taneíro,necessárias à construçtia da
Oetitrcl Huireletetríc« do Funil, no
rio Paraíba do Sul.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso L da Oons'atuiçâc, e
tendo em vista Q dísposto nc. D2Cr>ê-

to-lei n.v 3.365, d.e 21 de
1941,. decreta:

julho de-

Art, 1.Q Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desaproprraçáo, as glebas abaixo díscrír..ínadas, necessártas à formação da bacia ue acumulação no rio Paraíba do
Sul, e a construção da bacrngem d.~
Nhangapí , visando ao aproven.amento da energia hídráuhca de SaújQFunil, objeto da concessão outorgada
pelo Decreto n.v 50.78G cie Iõ de junho de 1961. à Comparvu..i Hídrelétrtca do Vale do Paraíba:
I - Partindo de ombreira direita
da futura barragem do Funil (Itatiaia ~ Municipio de Rezende, - E.s~
tado do Rio de .Ianeíro) , o limite do-Reservatório, segue pela curva de. nível denntéa pela cota 470,aO m, subindo o Rio Paraíba até a confluência do Ribeirão das Lages A partir dêste ponto, a Iírína-ue umite sobe e-se t?-lMl.l:ãó pela mareem di"

reita cêrca de 6,5 km, seg-úndó sempre a mesma curva de nível, e volta-a:
seguir pela sua margem ~squel'd'l, _ate
atingir novamente o RlO' Paraíba.
Continua a seguir por êste rio, na.
mesma cota, até a confluência do
Rio Santana. Daí, a linha de limite sobe o .Rio Santana pela margem
direita cêrca de 13,0 km, entrando
no Estado de São Pàulo rMunicípio
de SJ.o José do Barreiroj ; e volta a
seguir pela
margem
esque-rda d,o
mesmo rio, sempre pela curva de mvoe! de 4'l{),{){} 111, até atingir o Estado
do Rio de Janeiro e novamente o
Rio Paraíba, A partir daí, continua
o Limite do Reservatório seguindo
pela m8.-l'gemdi.l'eit.a do Río Paraíba,
sempre pela mesma curva de mveí,
até cêrca de 2,5 km a jusante da CIdade -de Queluz, caindo do Muni&ípiQ
de Rezende (Estado do Rio de .Janeíroi , e p0.ssandop-êlos Munlcipios
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de São José do Barreiro, Areias e
Queluz (Estado de, São Paulo) Neste ponto a linha de limite atravessa
o Rio Paraíba e começa a voltar pela margem esquerda do mesmo rio,
seguindo sempre a curva de nível ce
.470,00 m, até atingir a confluência
do Rio do salto, limite entre Os Es~
tados 1e S~o Paulo e Rio de Janei1'0. Daí a linha de limite sobe êsse
Rio pela margem direita cêrca de
2,5 ícm., e volta a seguir pela sua
margem esquerda até atingir novamente o Rio Paraíba. CQntinua a
seguir pela margem esquerda dêste
rto- sempre pela, mesma vcurva de nívelo até a região de Nhangapí, onde
o limite segue pelo eixo .da futura
barragem auxiliar de
terra continuando .após pela. margem esquerda
do Rio Paraíba pela curva de nível
47'0,00 m até atingir a' ombreira es~
querda da barragem do Funil. Continua a segui!' pelo eixo dessa barragem até 6 ponto inicial do perhnctro
acima descrito.
II - a) Area de terra de ..... ,'...
2.9'59.92t3 m2 (doís milhões novecent03 e cinqüenta e nove mil novecentos e vinte e seis metros quadrados)
de propriedade presumida de Maria
Zenalde Ferreira de Souza:
b)

Area de terra de 6.525 mâ. (seis

mil, quinhentos e vinte e cinco metros
quadradosj de propriedade presumi-

da da Cooperativa Agro- Pecuária de
Rezende de Responseblüdade Limítada.
Parágràro único. As. glebas de que;
trata êste artigo estão figuradas nas
plantar constantes do processo
D.
iAg. n.v 5. 15{H33, as
quais foram
aprovadas pelo Diretor' da Divisão de
Águas, por despacho de 18 de outubro de 1963.
Art. 3.\1 FIca autorizada a Companhia Hidrelétrica do V-ale do Paraíba a promover a desc..propriaçâo
amigável ou judícial das referidas
glebas na forma da, legãslaçâo em
vigor.
Art. 4.\1 A desaproprfação de que
trata o art. U' é declarada de natureza urgente, para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei federal númeTO 3.365, de 21 de junho de 1941, modifi-cado pela Lei n.c 2 ;786, de 21 de
maio de 1956.
Art. 55' O presente pecrcto entra
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de dezembro de WÔ3;
142.\1 da Independência e 755' d:;. República.
JoÃo GoULART
Antonio de Oliveira Brito

DECRETO N9 53.318 -

DE 17 DE

DEZEMBRO DE 1963

Retifica a Tabela Numérica Especial
de Mensalistas do Ministério da
saúde, . aprovada pelo Decreto numero 49.343, de 26 de nooembro
de 1960, e dá outras -proouiéncias .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, de. Constituição, e
tendo em vista o disposto no art. 12,
§ 19, da Lei nv '3.750, de ~1 de abril
de 1960, decreta:
Art. 1\1 Fica retificada a 'Tubela
Numérica. Especíal de Mensalistas
do Ministério da Saúde, aprovada
pelo Decreto n949 .346, de 26 de novemoro de 196ú, para efeito de serem
incluídas na mesma, com os respecüvosvocupantes, as runções abaixo
especifioadas ;
1 (uma) função de Armazenísta,
referência 20, ocupada por Antonio
Cavalcante Garcia;
1 (uma) função de Auxiliar de Pedreiro, referêncía 17, ocupada por
Sebastião Almeida Cruz;.
2 (duas) funções de Capataz; referêncía 20, ocupadas por João Alves
Cacela e Pedro Dias Belém;
1 (uma) função de Capataz, referência 17, ocupada por
Francisco
Amorím;
1 (uma) função de Oarptnteíro, referêncía 19, ocupada por Izaac Olavo
Pereira: Ribeiro;
1 (uma) função de Carpinteiro, referência 17, ocupada por Agostinho
Monteiro;
i.-rume) função de Encan.ador, referência 20, ocupada por Raimundo
Fortunato da Cesta;
1 (uma) função de Encanador, referência 18, ocupada por aosé Raimundo de Lima;
1 (uma)" função de Encanador, referêneía 1']; ocupada por Manoel da
Silva Paz;
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1 (uma) função de znrcrmcíre, referência 19, ocupada por q.~g3, de
Oliveira rmrcinc;
1··(uma) função de Escrevente-Dactilógra-fo, referência 18, ocupada por

Raímundc Ramos;
1 (uma) função de Ferreiro, referência 20, ocupada por Liciníc do
Nascimento GOmes;
1 (urna) função de Ferreiro, referência 17, ocupada por Dãc'L Almeida Cruz;
1 (uma) função de Mecânico, referência 26. ocupada por Braz Lopes
Coelho;
1 (uma) funçã-o de Mecânico, refe-

rência 20, ocupada por Inadervil souza Santos;
1 (uma) função de Mecânico, referência 17, ocupada por Israel Ferreíra:
2 (duas) Junções de Mergulhador,

referência 17, ocupadas por Honórto
Marques dos Reis e Sebastião Pereira da Silva;
1 (uma) função de Mestre de
Obras, referência 27, ocupada por Os-

valdo Lopes Viana;
2 (duas) funções de Mestre de
Obras, referência, 21, ccupades por
Joã-o Vieira da Silva e Manoel garafím
Gomes;
1 (uma) função de' Pedreiro, referência 18, ocupada por Sabíno Rodrigues;
1 (uma ) função de Pedreiro, referência 17, ocupada por Basílio, Alves
Mascarenhas ;
1 (uma) fúnçâo de Torneiro, rererêncin 24, ocupada por Antonio .da
Silva' Lopes;
9 (nove) funções de 'I'rabalhador,
referência 17, ocupadas por José Alexandre Ferreira - José do Nascimento _ josé de Carvalho castro
- Joviano Alves - José de Ribamar
RaioI - Eugênio Santos - João Mon,;"

teíro - José Baroosa Dias e Lourival Ribeiro de Souza; e
8 rottr» funções de Vigia, referência 17, ocupadas por Francisco Marques dos santos
Luiz Pereira Francisco Eugênio de Araujo - Osmar Privado Câmara _ Antonio "I'lmóteo. Barbosa
Manoel Pereira
da Silva - Regina Peres Nunes e
Florentino de Moraes Rego.
Art. 29 Os efeitos da retificação de
que trata êste decreto prevalecem a
partir de 12 de abril de 1960, data
da publicação da Lei nc 3.750, de 11
dos mesmos mês e ano.
c-

Art. 3'1 O Ministério da Saúde expedirá portaria dyclaratória aos servidores àbrangídos por este decreto.
Art. 49 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôes em contrário.
Brasília, em 17 de dezembro de
1963; 142(l da Independência e 759 de
República.
JOÃo GOULART.

Wilson Faiiul,

DECRETO

N.'?

53.319 -

DE

18

DE

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza o Estaào de ~iás a encampar as concessões do serviço de
_energia elétrica nos municípios de'
lpameri eurutai.

O Presidente da- República, usando
da atribuição \.1uc lhe confere o artigo 87, inciso I, da, constituição. e
atendendo ao que dl~põe, o art 167
do Código de Aguas (Decreto n'' 24.643
7

de 10 de julho de 1934),
Considerando que o Govêrno
Federal, a qualquer tempo, pode encampar concessão outorgada para exploraçãc do serviço de ener'gía eletrtca. sempre que interêsses públicos
relevantes o exigirem, nos termos do,
art. 167 do Codigo ce Águas,
Considerando que a Iâmprêsa Luz

e FÕl;çal.pameri Limitada e a Em'prêsa Luz e Fôrça de Urutaí, concessionárias dos serviços Iocaás de energia elétrica,
vêm
.desempenhando
seus encar ros de modo deficiente e
precário;

considerando que a inspeção procedida pela Drvtsâo de Águas, do
Departamento Nacional da: Produção
Mineral, apurou que a energia produzida ç distribuída já não correspende às necessidades do mercado
consum tdor ,

Considerando

que o

EStado de

Goiás dispõe de recursos técnicos e
financeiros capazes de promover
a.

regularlzaçâc doa serviços, deo.eta:

Art. 1.9 Fica autorizado o Estado

de Goiás .a P.ncamp'''r as ooncesrôes
do servico de f-•n. ergla elétrroa nos
muníeíptcs de Ipamer! e tjrutaí, outorgadas a
Emprêsa Luz e Fôrça,
Ipameri Limitada e a João Bernar-
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do Carneiro (Emprêsa Luz e Fôrça

DEDRETO NI?' 5-3.331
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DE ,lg DE

de trrutan , pelos oeeretos números
10,080, de 24 de julho de 1942, e

DEZl,"'MBRO DE 1963

9.234, de 8 de abril de 1942.
Art. 2.9 Depois de efetivada
a
encampação, o Estado de Goiás executará os serviços de energia elétrica na zona de concessão dJ.,~ cita-

Aprova a relação nominal dos empre-gados da Companhia Urooaueaâorc
da Nova Capita~ do Brasil, a que
-se retere o artigo.4n da Lei n Q 4.242.
de i 7 de julho de 1983, e dá cniirus
providências..

das' emprêsas até que o oovémo Federal delibere sôbte c, outorga e ex-

peça o devido ato.
Art. 3.9 Gabe ao Estado de Goiás
efetuar o pagamento da prévia indenízaçâo às entidades concessíonárias, na forma da legislação vigente.
Art. 4.9 O presente Decreto entra
em vigor na data d,e sua puohcaçãc,
revogadas as
disposições
em CfJDtrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1963;
142.9' da Independência e 75.9 da República.
JOÃo GQULART

Antonio de Oliveira Brito

DEORETO NI? 53.323- - DE 18 DE
DEZEMBRO DE 1963
Declara deutilidaàe pública para eteito de desapropriação, o imovel que
menciona, situado na::':idade de Sal~
vador, Estado da Bahia, e âeotuuuio
à instalação e tumcumametitc da
Escola Técnica de Comercio mantida pela Fundaçâo Visconde de Cay-

ruo
Retificação

página nv lQ. 797 - 4\1- coluna
Na ementa, onde Se lê:
o móvel que menciona
Leia-se:
o imóvel que menciona
No preâmbulo, onde se zêpêsto no art. alíneas .. "
Leia-se:
pôsto no art. 51? alíneas .~,
Página, nc lQ.798 - 1~_ coluna
No Art. 21? onde se lê:
registro de imóveis hipotecas ... em
data de 2 de março .. 'Leia-se:

registro de imóveis e hipotecas
em data de 12 de março, ...

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe oonferé o artigo 87; inciso l, da oonstituição Federal, e 1.:os têrmos do artigo 49 da
[Lei n9'.4.242, de 17 de julho de ,1963,
decreta:

Art. 1Q Os empr-egados da Compcmhúa Urbanízadora da Nova Capital do Brasil (NOVA!CAP) que ''!Ja.ssaram à condição de servidor público" nos têrmos do artigo 4Ú' da Lei
nv 4'.21:2, de 11 de. julho de 1963, são
os constantes da relação. nominal
anexa, com indicação da respectiva
sdtuaçâo tunc'ona.l e a data da sua
admissão na. 'Companhia, atendido, o
que dispõem os parágrafos 89 e 99
do mesmo artdgo 40.
Art. 29 Os servidor-es constantes
da relaçâo ca que se refere o artigo
anterior serão incluídos, mediante
Decretos-do Poder Executávo, em partes especiais dos Quadrós do 'Pessoal
do Ministério, órgão subordinado à
presídêncla.. da República. ou Autarquia em que rorem aproveitados.
Paragra.fo único. Os servidores reIaóionados e pertencentes a classe ou
série de classes inexistentes no sistema de p'E;,ssoal. da União ou: das Autnrquías, serão considerados corno
ocupantes de cargos a enquadrar.
Art. 3'1 Os empregados constantes
da.' relação r-eferida no artigo 19 dêste
Decreto, que desejarem permanecer
na situação de empregado da Comnanhia Urbcnizadora . da Nova Cauítal do Brasil e regidos pela C01150hdaçâo das Leds do Traoa.lho, poderão, na prazo de trinta dáas, contados da vigência. do presente Doereto, manifestar, por escrito, sua renúncia aos direitos e vantagens que lhes
foram assegurados pela L'31i nv 4.242.
de 17 de julho de 1963.
§ 19 Continuarão, também, como
empregados da Companhia. UrbanízaOs anexos a que .se refere o
texto foram publicados no Diário Oficial rsuptementoj de 13 de janeiro
de 1964.
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dora da, Nova. Oapítal do Brasil, 1'egidVS pele legislação do trabalho. os

estrangeiros, os- aposentados, os que
Já tenham completado 1:J- anos de
idade à data ela. vígêncla aa Lei número 4.242, de 1933, bem 'como os que

até o momento do aprevettanrento a
que se refere o artigo 29 dêste D2ereto, não satlsnaerem os requisitos
dos itens I, H, UI- e IV, do ea-tigo
22 da L-ei número 1:.71.1, de 28 de OU-

tuoro de 19.52 (Estatuto. d0'3 Funcionários P'úblícos Civis da Uniãc) .
§ 2 Q :Ê assegurado, entretanto, o direito ao aproveitamento, n03 têrmos
dêste decreto aos empregados referidos no panágraro anteréor, quando
venham a preencher o requisito constante do item TI, do (;êt'tigo~,22 da Leí

nv 1.'7H de 1952:

Art. 48 Os funcionárias públicos
civis e autárquícog da Umâo e oa servídores de sociedades de economia
mista, incluídos na relação a que se
:refe~'e o art .. 19, dêste decreto, e que
estejam à - ríísposíção da Companhia
Ulrioanízadore. da Nova Oapítal do
Brasil, deverão 8'21' devolvidos aós órgãos de origem dentro de sessenta
(60) dias, salvo se a estíverem servindo na forma 'do Decretc-Ieí n? 6.877,
doe 16 ele setembro de 1944 conforme
dispõe o artigo 23, da. Lein9 2.874,
de 19 de setembro de H}56.
§ ~19 Fmdo o l)l'D,SO de sessenta (6{})

dias a que se refere o artigorunteríor, nenhum órgão da administração pública, centraüaada Ou autárquica, sob pena de r8-:"',JO~'-~~1.bi1.id:J.{1'"
poderá pagar qualquer 'vantagem fi~
nanceira a sérvittores üe S::Uc3 quadros
que 3'8 encontrem à disposição da
Companhia Urbanízaríru-a da. Nova
Capital do Brasil .
§

2;0

Os servidores públicos esta-

dua-is ou munlclpaôs .incluidos na reIação a que se refere o arulgo te, dês-

te decreto, se o desejarem, poderão
ccntmuar servindo na Cornpanhía
Urbanízadora

da

Novo, Capital

do

Brasúl, enquanto a isso autorizados
p'BIG'3 órgãos ou repartições de origem.
Art., 58 Até que venham a se~ inóluídos nos quadros .da administração pública federal, 1103 têrmós do
artdgo 29, os empregados a qüe se
refere êste Decreto contínuarâo a ser
pagos pela Companhia. Urbanâzadora

ExECUTIVO

da Nova. Capital do Brasil, de acôrdo com a sítuacâo ru..cíona 1 oonstante da relação anexa, garantida a. diferença de vencimentos entre os valõres dos níveis fixados na Lei nv 4.242,
de 17- de julho de 1963 e na Portaria nv 729, ôa 1n de dezembro de
19-62, d·3., mesma Companhia, a qual
será absorvida pelas diárias e demais
vantagens decorrentes de aplicação
das Leis números 4.ü19, :-i.B 1952, ..
4.069, de 1962 e 4,242, de 1963.
Parágrafo ÚTII:CO. No corrente exercicio, entretanto, a pagamento d_8.direrençe, de vencimentos entre, os valôY-êS dos -nívels fixã.dos nas Leis números 4.069, de 1962, e 4.2'1-2, de ..
Bô3, das diã;ri8.s a que se refere a
Lei nc 4. ois, de 1962, lnclusíve elas
parcelas incorporadas ,'8 das díferencas de salário-família e nível universrtano. decorrentes da áulíoacâo
0.'3.. Leú número 4.242, de 1963, correrá 'por conta do crédito especial
cuja abertura rot autorizadá pelo a1·tígo 68, da Lei 119 4.2':1:2, de 17 de
julho de 1963.
A-rt. 69 Os empregados relacionados que forem aproveitados nos quadrcs xío servíco centralizada na União
c cedidos aos" órgãos que integram di-

retamente

a organização ela Com-

panhía Urbnnlzadcc'a da, Nova Capi-

tal do Brasil, estarão sujeitos ao regune jurfdíco instituído pela Lei nv
1.711, de 28 de outubro de 1952, e Ieglslcçâo posterior.
Art, 7CJ OS emprega..nos cujos nomeá constam da relação referida no
artigo ~9 são consdderados contribuintes do Institutra. de Previdência e
Asslstêncía dos Servidores do Estado (IPASED, a, narbir de .18 de .julho

de 1963.

-

parágrafo único. O aprovedtamento .do pessoal de que trata. êste (11"tigo, quando efetivado '?'!TI entidade
cujos s-ervidores não sejam contribuintes obrlga.tórios do IPASE, qeterminará a transferência da respeeUva inscrição para a ínstàtulção de
previdência correspondente.
Art. 8Q Com a incumbência. de estudar a dístríbuição dos empregados
relacionados na forma do arüígo 1'.',
dêste decreto, e elaborar 8'3 quadros
e M minutas elos decretos ao seu
aproveitamento nas partes especiais
dos QUl?dros da Admmistr['.ção centraliz-ada e das Autarquias, n03 têr-

ATOS DO PODER

mos do

§, 2~,

do artigo '4.0, da Lei

nv 4.242, de 7 de julho de 1963, fica
ínstdtuído um Grupo de Trabalho, integrado por um repres-entante de
cada um dos seguintes órgãos:

m - Departamento Administrativo
do Serviço Púolícó (DASP);
II - -Míníetérdo da Fazenda;
i I I I - Ministério do Trabalho e
Previdência Social;
IV - Companhia Urbanizadora da
NOVa Capátal do Brasil (NOV AGAP) .
§ 19 O referido Grupo de Trabalho será. presidido pelo representante
do Departamento Administrativo do
Serviço Público, cabendo ao DiretorGeral do aludido Departamento baúxar o a to de Sua constituição após a
indicação dos demais!uembras .pelos
dirigentes dos órgãos representados.
§ 29 Para efeito de aprecíaoão e
decisão, deverão ser obrigatõríamente
encaminhados ao Grupo de Trabalho,
de que trata êste .artdgo, os processos de renúncia referidos no art. 3D
dêste decreto e as reclamacões contra
erros da reclassificação. ~
§ 39 As dúvidas e omissões nos quadros de aproveitamento elaborados
pelo Grupo de Trabalho, instituído
por sste artigo, serão resolvidas mediante venr'cação dos comprovantes
contábeis, referentes a pagamentos de
salários efetuados até 31 de março de

1963.
§ 49 O Grupo de Trabalho a que
se refere êste a-rtigo, será. instalado
no prazo máximo de 15 (quinze) dias
e deverá concluir suas atividades
dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
da publicação dêste decreto.
Art. 99 São consideradas nutns e
sem ereto as admissões de servidores feitas pela Companhia Urbanízadera da Nova Capital do Brasil em
desacôrdo COm o disposto no artigo
40 in fine. da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963, e no Decreto nv ;52.266,
de 17 de julho de 1-963:
Art. 10. :f:ste decreto entrará em
vigor na, data de sua publicação, revogadas aos disposições em contrário.
Brasília «(DF), em 19 de dezembro de 1963. 142\' da Independência
e 759 da República.
JOÃo

GOULI'IRT

&13
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DECRETO N~ 53.332 - DE
DEZEMBRO DE 1963

19 DE

Aprova o Quadro de Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Espírito. Santo e dá outras proVidênclas.

página 10.$:99.
Na Tabela, coluna de Vl3.gos.
Na límha correspondente a 12 Escriturário, Ieía-se: 5.
Página 11;000.
Na série de Classes: isscnturãno.
Onde se Iê:
5.' Marta C. Rodrigues Miranda.
Leia-se:
5. Maria C. Rodrigues Miranda.
DECRETO N9 53.333 - DE 23
DEZ~BRO DE 1963
A ut or i

DE

za

Representações Mtneraçâo
do Aço Lida. a pesquisar
caulim e areia 11{) municípzo de ttabíritc, Estado de Minas Gerais.

osaoae

Na ementa, onde se lê:
caulím e arta no município de
Leia-se:

caulím e areia no município de
DECRETO N9 53.334 - DE 23
DEZEMBRO DE 1963

DE

Altera a reâacõo do artigo 29 e seu
Parâyrajo, ào Decreto n. 9 50.685, «e
31 de maio de 1961.

Primeira página - 2~ coluna
Na citação do Art. 19, onde se lê:
aprovada: peo Ministro de &tado ..•
Leia-se:
aprovada pelo Ministro de Esta..
do' ...

Onde se lê:
no parágrafo nterfor com o valor..•
Leia-se:
no parágrafo anterior com o valor...
DECRETO N9 53. 335 ~- DE 23 DE
DEZEMBRO DE 1963
Declara de utilidade pública, para
jins de desapropriação, b e n s que
constituem o patrimônio da Fundação Gatírée e Gumte, no Estado da
Guanabara.

No Art. 29, onde Se lê:
bem como ambulatórios perteneentes .•.
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DECRE'I'ON9 53 338 -

Leia-se:
bem como OS ambulatórios uertencentes .. ,

DEZEMBRO

DE

23

Concede graça a sentenciados
forma que menciona.

DECRETO N9 53.336 - DE 23
DEZEMBRO DE 1963

DE

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

No preâmbulo, onde se lê'
no § 19 do Artigo 2.370, de 9 de de ..

zembro '"
Leia-se:
no § 19 do Artigo 17, da Lei número 2.370, de 9 de dezembro ...
No Art. 1Q , onde se lê: Art. 11' •.••

DEORETO Nº 53.342 -

do" efetivo) ... Leia-se: Major-Brigadeíro-do Ar
(117 do efetí-

1

vo) .... -

DEORETO N" 53.337 -

DE

23

"E

DEZEMBRO DE 1963

Dispõe sôbre a importaçáo de petróleo e derivados, nos térmoe dos artigos 19 e 29 do Decreto-lei n 9 395,
de 29 de abril de 1938, é; do art. 39
da Lei n9 2. ro4, de .3 de outubro
de 1953.

Página nc 10.890 - 2l;\ coluna.
No primeiro Considerando, onde se
lê:
sôbre a disponibilidades cambiais de
País'
Leia-se:
sôbrs

as

disponibilidades cambíaís

do Pais;
. 3~ coluna,
No § 2 9, onde se lê:
permissionárias do refino realizarem ".
Leia-se:
permissionárias de refino realizarem ..
4~ coluna,
No § 29, onde se lê:
contados da publicação dêste decreto ...
Leia-se:
contados da apresentação dêste de ..
ereto '"

pela,

Página 10.961 -r- 21)- coluna.
No Art. 39 • onde se lê:
· .. isoladas ou comulatdvamente cominadas.
Leia-se:
., .fscladas ou cumulativamente cominadas.
2ª' coluna.
No art. 59, onde s-e lê:
· .. ex orncio ou para provocação
de qualquer ...
Leia-se:
· .-. ex oficio ou por provocação de
qualquer ...

êi

M~j·~l::Ê~ig;d~il:~~dO~A~·······

DE

DE 1963

DEZEMBRO

DE

24

DE

DE 1963

Fixa normas para a celebração de
acordos entre a União e os Estados,
destinados a regular a contribuição
finomceira do Gcoérno Federal para
o pagamento dos membros da M agisrtratura '8 do MinistériQ Público
estaduais.

página 10.933 - 2ll- coluna.
No terceira Considerando, onde se
lê:
· . . da magistratura d,ie. prímeírc
grau ...
Leia-se:
· '. da magistratura do primeiro
grau ...
Página W.934 - I? coluna.
No parágrafo 29 do Art. 2º.
Onde se lê:
· .. à contribuição poderá exercer

"

Leia-se:
a contribuição poderá exceder

a
DECRETO Nº 53.343 - DE 25
DEZEMBRO DE 1963

DE

Fixa a distribuição em cada Arma e
em cada oõeto, das funções gerais
dos oficiais do Exército' a vigorar
a partir de 24 de dezembro de 1963.

Página 10.933 - la coluna.
No art. 11,1, onde se lê:
. .. distribuídos em cada-Arma em
cada pôsto ..•
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Leia-se:
... distribuídos em cada Arma e em
cada-pôsto ... '.
Onde se lê:
Efetivo Privativo por pôsto.
Leia-se:
Efetivo Previsto por pôsto,
DECRETO NQ 53.344 DEZEMBRO DE.

DE

515

raís. com sede sm Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais.
Brasília, J.tj devdeze-nnro de 1963;
112" da Independência ~ 759 da República.

.roxo

GOULA..'l.T

Abelarc:J JU1 ema
26

DE

Ulô3

Declara de utilidade uúbíicà a Pou-:
clínica Antônio Agun·re, com sede
em Vitória, Estado Cio Espinto

Soatto ,

o Presidente da República, usando
da atrtcuíçâo Que lhe contere o arsigo 87, item 1', da Constiturçào Federal e atendendo ao que consta do
P1'Oce.sSQ 1Vl.J.N.I. nv 16.699, de 1903,
decreta:
Artigo único.ft declarada de uti-

lidade pública, nos têrmos do artigo
1 da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1835, combinado com o art 19 do Reç

gtuarnento aprovado pelo Decreto número 5{).51'7, de 2 de maio de 196!. a.
policlínica AI'! tônio Agutrre, com sede
em vítóna, Estado do E~píríto .santo .
Brasilte, 26 de dezembro de 1963;
142\" da Independência e 759 da Sepública,

JoÃo -GOULART
Abelardo Jurema
DECRET\..' N9 53.345 - DE 26 DE
D!!:ZEMBRO DE' 1963
Declara de utilidade pública a A,)':$Ociação Evangélica Beneficente de
Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte, Bstiuio de 'Minas Gerais.

o presidente da República, usando
d a atrlbtução que lhe confere o artigo 87, item r,· da Constntnçào Federal, e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 53.548, de 1963,
decreta:
Artigo. único. É declarada de utílida de pública, nos têrmos do art. 1°
da Lei 91, de 28 de. agõsto de 1835,
combínacic com o d,rt 19 uo Regulamente a-wova.ôo pe.o Decreto 50517,
de 2 de maio de- 1961, a Associação
gvangénca -seneftcente de Minas G-e-

DECRETO N9 53.346 --'- DE 26 DE
DEZEMBRO DE 1963
Aprova as. túteracôes introduzidas nos
Estatutos da -Companhia Aliança
Rio Grandense de Seguros Gerais,
inclusive aumentó do caprtal socuü,

O Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere Q artdgo ·87, inciso I da Oonstátuíção,: e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 2.063, de' 7
de março de 1940, decreta:
Art. 1Q Ficam aprovadas as alterações íntrcduzídas nos Estatutos da
Companhia Aüança Rio Grandense de
Seguros Gerais, com sede na cidade
de Pôrto Alegre. Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a Iuncíonar .pelo Decreto nc 18.332, de 19 de
agôsto de 1928, inclusive aumento do
capital social de Cr$ 12.000. OOO,{)O
(doze milhões de cruzeiros) para . '. .
Cr$ 72.000.009,00 (setenta e dois miihõesde cruzeíros) . conforme detíberação de seus acionistas em Assembléias Gerais Extraordináa-tas. realizadas em 26 de' dezembro de 1962 e 3
de junho.de 1963.
Art .. 29 A Sociedade continuará, íntegraímente. sujeita às leis e aOS regulamentos vigentes, ou que venham
a vigorar. sôbre o objeto da autorrzação' a que alude aquêle Decreto.
Brasília. 26 de dezembro' de 1963;
1429 da Independência e 759 da República.

.rozo

GO'ULAR~

Egydio Michaelsen

DECP..,ETO N9 53.347 - DE 26
DEZEMBRO DE 1963

DE

Aprova alterações introduzidas nos
Estatutos da Jaraçuà Companhia
de Seguros Gerais, inclusive aumento do capital soczez.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e nos
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51"

têrmcs do Decreto-lei ne 2.06·3, de
7 de março de

19~J,

decreta:

Alt. ~'l Fica.m· aprovadas as eite.,
raçoes sntroduzídas nos Estatutos da
Jaraguá Companhia de Seguros Ge.,
rais, com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo. auto-

r'ízada a funcionar 'pelo Decreto número 38.164, de 31 de outubro de
1955, Inclmsrve aumento do cemital

social de crs 50 .O{)O. 000,00 tctnqüenta nulhôes de cruzeiros) para ors
60.úOO,üOO,OO (sessenta mtlhôes de .cruZ81!OS?, conrorme dehberaçáo de seus

acionistas. em Assembléia Geral Extraordinária, rearízada em 12 de junho de 1963_
Art. 2<;> A Sociedade

mtegralmente sujeita às

continuará
leis e aos

regulamentor, vigentes, ou que ve-

nham a vigorar, sôbre o objeto da

autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasíl!a, 26 de dezembro de 196:3'
1429 da Independência e 759 da Repú.,
büca.
JOÃo GOULART

EgyaiO Michaelsen

DECRETO N9 53.348 -

DE 28 DE

DEZEMBRO DE 1963

Aprova

alterações

introduzidas

nos

Esta~utps da Veta Cruz Companhia

Braeileíra de seguros, inclusive aumento do capital social.

o p!es~d~nte da República, usando
da atribuição que lhe confere O artigo
87, InCISO I da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nc 2.083, de 7
de março de 1$140, decreta:
Art. 1° Ficam aprovadas as alterações Intrcdusidas nos Estatutos da
Vera Cruz Companhia Brasileira de
Seguros, com sede na cidade de são
Paulo, Estado de São Paulo autorlzada a funcionar pelo Dec~eto nümero 38.170, de 31 de outubro
de .1955, inclusive aumento do capital
social d~ ors 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) para Cr$ ..
60.000.000,00
(sessenta milhões de
cruzeiros) '. conforme deliberação de
seus acionistas em Assembléia Geral
Extraordinária, realizada em 12 de
junho de 1963.
Art. 2° A Sociedade

continuará

integralmente sujeita às leis e aos
regulamentos vigentes, ou que ve-

nham. a ..:..vigorarj sôbre o objeto da.
autortzaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasflia, 26 de dezembro de 196314,29 . da Independência e l59 da Rê'pública.

JOÃo o.OULART

Egydio Michaelsen

DECRETO

N'? 53.349 DE 26
DEZEMBRO DE 1963

nE

Aprov<t alteração introduzida nos Estatutos da Companhia Americana
de Seguros, reíatiuc ao aumento do
capital social.

o Presidente da República, usando
da atrtbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e nos
têrmos do Decreto-lei nc 2'.063, de 7
de março de 1940, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a alteração
introduzida nos Bstatutos da Companhia Americana de Seguros, com sede
na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, autorizada a funcionar
pelo Decreto nc 13.234, de 16 de outubro de 1918. relativa ao aumento
do capital social de Cr$ 25.00-1).0:00,00
(vinte e cinco milhões de cruzeiros)
para Cr$ 55.000.000,00 (cinqüenta e
cinco milhões de cruzeiros), conforme deliberação de seus acionistas em
Assembléias Gerais Extraordinárias,
realizadas em 20 de fevereiro e 28 de
mato de 1963.
Art. 29 A Sociedade continuará, tntegralmente, sujeita às leis e aos regulementos vigentes, ou que venham
a. vigorar, sôbre o objeto da autorização a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 26 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 759 de. República.
JoÃo GOuLART
Egydio Michaelsen.

DEOREfO NQ 503.352 DEZEMBRO DE

DF 26 DE

19{)3

A,prova o Regulamento do Fundo Nactona: de Teleaamunicaçóes.

Regulamento do Fundo Nacional
de Telecomunicações.
No Art. 4 9 , § 29 , onde se lê: ...
privado que exploram 0\1 executam
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diretamente ... Leia-se: ... privado
que explorem ou executem diretamente ...
No Art. 11, onde se lê: _ Adhemar .Scappa de Azevedo Falcão, Presídente '"
Leia-se: _ Adhemar
Bcaffa de Azevedo Falcão, Preslden.te •.•

se ou ainda se houver Inadimplemento de cláusula da escritura a ser lavrada.
Brasília, em 27 de dezembro de ]963'
1429 da Independência e 75q da Repú:
bEca.
JOÃo GoULAR'r

Ney Galvão

DECRETO Nv 53.353 _ DE 27
DEZEM:BRO DE 1963

DE

Aprov& a Tabela de Pessoal Temporário do Serviço Nacional dosMunicípios (SENAM). para o exercício de 1964.

No preâmbulo, onde se lê:
. .. Constituição Federal. consídernado as necessidades ...
Leia-se:
. .. Constituição Federal, considerando as necessidades ...
DECRETO NQ 53.355 - DE 27
DEZEMBRO DE 1963
Dispõe sôbre
m.en~tona,
PlaU'l.

DE

doação de imóvel que
em Ptripiri, no, Estado do

o Presidente da República, usanoo

da atribuição que lhe confere o artdgo 87, nvf.da Constdtuicáo, e tenor) em

vista autorização constante da Lei número :1.120, de 16 de abril de 1957,
decreta:
Art. 19 Fica doada ao patornato
de Santa Catarina Labouré, de Prnpirí, no Estado do Píauí a área de
terreno de 46.743,58 ma cquarenta :e
seis mil, setecentos e quarenta e três
metros quadrados e cinqüenta e oito
decímetros quadrados 1. com as respeetívas senreítoríes, situada à margem
da estrada de rodagem Porte.tea..'1·-1'e~
rezlna, tudo de acôrdr, com os elernentos constantes do .processo pretocolado no Ministério da Fazenda sob
o nv 272.758, de 1959.
Art. 2'? Destina-se o imóvel, a que
se refere o artago anterior, ao funcionamento de cursos para educaçâc
gratuita de crianças e moças pobres,
tornando-se a doação nula, sem díreí-,
to a qualquer indenização e mnependentemente de ato especial, se fõr
dado. ao imóvel, no todo ou em parte,
aplicação diversa da que lhe é destinada, se a instituição vier a dissolver-

DECRETO Nº 53.356 - DE 27
DEZÉMBRCi DE 1963

Dlí!

Retifica; nas partes que menciona, o
Regulamento do Conselho Superior
da Previdência Social, rummaâc
pelo Decreto nº 694, de ·]4 de março
de 1962.

O Presldents da República, no uso
de suas atribuições, e tendo em vista
o disposto no art. 181 da Lei nv 3.807
de 26 de agôsto de 1960, decreta
'
Art te Ficam retificados os seguintes dísposrtívos do. Regulamento do
Conselho Superior da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nv 694., de
14 de março de 1962. em virtude de
incorreções posteriormente verificadas no texto orgíínal:
I - no § 2q do art. rt, a referência
é a-o art. 43. item VII, e não ao artigo 53, como constar
II - O parágrafo único do art.. 3!1
é o § 1'? do mesmo artigo, com a seguinte redação:
§ lO? Havenêlo empate na votação será sobrestado o julgamento
do feito, até que a Turma se recomponha com a volta do OcnseIheírc ausente ou com a convocação de suplente, que votará desempatando" ~
m. - o texto indicado como artigo 40 é o § 2'? do art. :19;
IV - o texto i'1dicado como art. 41
no Capítulo IV Dos embargos declaratórios" é o art. 40.
Art. 2Q O presente decreto entra-á
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, em 27 de dezembro de 1963;
142Q da Independência e 759 da República.
JOÃo GoULAl':T

Amaury Silv.a
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DECRETO NÇI· 53.357 - DE 27
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autoriza Centrais Elétricas de Minas

Gerais S. A. a constituir tuooteca

em favor do Banco Nacional do De-

eenoototmentc EconÔmzco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos. têrmos do art 61? do Decreto-ter
nv 5.764. de 19 de agosto d~ 1943,

combinado com o art. 19 do Decreto-

lei no 7.062, de 22 de dezembro de
1944, decreta:

Art.

te Pica

autorizada

Centrais

Elétricas de Minas Gerais S.

A. -

GEM:IG - a constituir hipoteca cc zv
grau, a favor do Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico, dos bens
e instalações vinculados ao a.proveítamento hídroelétrtco de 'I'ronque.ras,
existentes no município de '3-over'la"
dor Valadares, Estado de Milla.s Gerais .
Parágrafo único. Esse emprestdmo
Se destina ao financiamento ia construção de prédio e aquisição de novas
instalações para o Serviço de Por-mação Professíonal da CEMIG.
Art. 2? A interessada devera apre•sentar à Divisão de águas, do Departamento N-acional da Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia. para fins de averbação; o contrato de empréstimo, dentro de noventa
(90) dias, contados da data· de sua
assinatura .
Art. 3? O presente decreto entra em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 27 de dezembro de.1963;
142° da Independência e 759 da República.
JoÃo GOpLART
Antônio de Oliveira Brito

Ney GalvãO

DEORETO

N~

5-3.35'8 - DE 27
1963

DE

DEZEMBRO DE

Autoriza pessoa iuríâica eetrançeira
a «aquinr, em transferência
ae
aforamento, o domínio útil do terreno de M armha tue menciona, IW
eemao da Bahia.

o Presidente la República, usando da atribuição que lhe confere o

artigo 87, número r. da Consb.tulcão.
e tendo em vista o disposto uc erago 2'GfJ. de Decreto-lei nv s. 160, de b
de setembro d-e 194-5, decretaArtigo único. Fica The '·'U'st -ratlonal City Bank of Newy,),',k ;30ciedade bancária
norte americana,
autorizada a adquiril', em transfereu ,

da de aforamento. o domínio út.I: '10
terreno de marinha, srtuado na rua.
Conselheiro Dantas nc 26-.'18, zona da
Conceição da prata, no Estado da
Bahia, conforme processo protcooia;
do no Ministério da Fazenda soe o
número 144.235, de 1962.
Brasília, 27 de dezembro de 1963;
14!2Q da Indep-endência e 75? da República.
JoÃo GOULART

Ney Galvâo

DEORETo NQ 53.359 - DE 27 DE
DEZEMBRO DE 1963
Autoriza o Serviço do partim(jnin da
União a aceitar a doação do terreno
que menciona, situado no Mnmcípzo
de Pórto Alegre, no Estaâc do Rio
Grande do Sul.'
O presidente da República, usando
da atrfbulção que lhe. confere o artigo 87, no I, da Constdtuíçâc, e de

acôrdo com os arts . 1.165 e 1 180 do
Código Civil, decreta:
Art 19 Fica o Serviço do Patrtmônío da União autorizado a aceitar a.
doação que o Estado do Rio Grande
do Sul, de acôrdo com a Lei Estadual
nv 4.489, de 29-1-1963, quer fazer à
União Federal, do tereno com a área
de 1 169,38 ma (mil cento e sesseme
e nova metros quadrados e f,rlnt.a e
oito decímetros quadrados) situados
na Rua Vasco Atves. esquina com a
Rua Duque de õaxias. no Município
de Pôrto Alegre 'raquete zsta.ro tuoo
de acôrdo com os elementos oonstantes do processo protocolado no MinJ8térío da Fazenda sob u nQ 160.921,
de 1963.
Art. 2Ç Destina-se o tereno a que
se refere o artigo anter-ior Jt constcuçào do edifício-sede do Tribunal
qeg.íónaj Eleitoral local
Brasília, em 27 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e [59 da República.
JOÃo GOULAF::'r

Ney Galvão

Dl!:
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SITUAÇÃO NOVA

Abelardo Jurema

JOÃo GOULAR~

pública,

Art. 39 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâc revogadas as disposições em contrário.
Brasília em 27 de dezembro de 1963;
14?9 da Independência e 759 da Re-

Assistente de Gabinete
1
Chefe de Secretaria
1
Encarregado do Se t o r dei
Expediente . .
.
Encarregado do S e t o r de 1
Protocolo . .
Encarregado do S e t o r de
Arquivo _•.............
Encarrega-do do S e t o r de!
Bíbltoteca . .
1

tigo 87, item I, da Constitufção Federal e tendo em vista o disposto no
Capitulo Il da Lei nc 3.180, de 12 de"
julho de 1960, decretá:
- Art. 19 Ficam incluídas, na P Subprocuradoria Geral, as funções 'sratifica das constantes do anexo, que é
parte integrante- dêste decreto.
Art. 29 A despesa resultante dêste
decreto será atendida pelos recursos
orçamentários próprios.

Símbolo

--- ---"---

Gabinete
I Chefe de Secretaria

---I~Ass-i:t-e-n-te-de

Número I
ae
I
funções
II

:

SIT'JAÇÃO ANTERIOR

da atribuição que lhe confere o ar-

o Presidente da República, usando

Altera o Decreto 71.9 51.644, de 26 de
dezembro de 1962, a fim de incluir
funções gratificadas na 1{!o Subprocuradona Geral' da Republwet,

DECRETO N'? 53.360 - DE 27
DEZEMBRO DE 1963

g:
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I
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~

g
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DECRETO N.9 53.3vI DEZEMBRO DE 1963

DE

27

DE

Ministério da Fazenda. Exclui do Plano de Contenção de Despesas a dotação que especifica.

No .preâmbulo. ende se lê:

Pessoal da Secretaria do Minish~!'1'J
Público Federal do mesmo MiHl'5tcr~o:
Um cargo de Bibliotecário, classe C.
nível 16, 10 Grupo ocupacional E C
_ lüO - Biblioteca" ocupado por Elza

... artigo 98.

Leia-se:
... artigo 87.
DECRETO N.Q 53.366 '- DE 31
DZZ;:;MBRO DE 1963

DE

Transfere da lotação permanente do
Serviço de Documentação do 1)11 miStério da Justiça e Negócios Interiores para o da Agência N aciona~ do
mesmo Ministério um claro de
quígrajo.

ro-

0- Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constítutçàc

tigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1'.1 Fica transferido COm o respectivo ocupente, o seguinte cargo do
Quadro de Pessoal - Parte Permu-.
nentedo Ministério da Justiça. Co Negócios Interiores para o Quarl.1"O de

Fontoura de Andrade.
Art. 29 :i1:ste decreto entrará em vigor na data de SUa oublícaçâo, revogadas as disposições em -oncrer:c.
Brasília, em 31 de dezembro de 19-63;
1429 da Independência e 759 da República.
J'oAo GOULART

Abelardo Jurema

~'e

deral, decreta:
Art. tv Fica transferida da. lotação
permanente do serviço de Documentação do Minlsterio da Justiça e -Negócios rntertores para a da Agência
Nacional do mesmo MinlSl€rio um
claro .de I'acuíarafo.
Art. 29 O referido claro continua a
ser ocupado por Mona LWa aareno
Martins, Taquigrafo, nível 14, do
Grupo Ocupacíonad AF-501 - S ecrefartado, do Quadro de PeS&')aJParte Permanente do citado Mtníatério.

Art. 3Y âate decreto entrará em vigor na data de sua Dub1ic<'t~·ã.o revogada - as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de dezembro de 1963;
142'" da; Independência 12 7f>Y oa Répúbttca

J'oÃo GOULART

Abelardo Jurema

DEORETO N.9 53.367 - DE 31 DE
DEZ~1BRO.DE 1963
Transfere, sem aumente de despesas,
um car!,"o do Quadro. de Pessoal Parte permanente do Ministério da
Justo-a e Negócios Interiores ·,trara
o Quadro de Pessoal da Secretaria
do Ministério Público Féderu"t rio
mesmo Ministério.

O Presidente da Repúblícaç-no uSO
das atribuições que lhe confere o ar-

DEORETO N.9 53.369 - DE 31
DEZEMBRO DE 1003

DE

Transfere, sem aumento de despesa,
um cargo do Quadro de pessoal Parte permanente do Ministério da
Justiça e Negócios Interiores »ara o
Quadro de r-essccz da Secretaria do
Ministério Público Federal do mesmo Ministério.

o Presidente da República, no "..lSO
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item l, da Oonstltuíçâc Federal, decreta:
Art. 19 Fica transferido com o respectivo ocupante. o seguinte cargo do
Quadro de Pessoa! - Parte perma-,
nente do Ministério da Justiça e NegÓClOS

Interiores para o Qu<:tJ,uJ. ~e

Pessoal da Secretaria do Ministério
Público Federal do mesmo Ministério:
Um cargo de Tradutor, classe B,
nível 19, do Grupo OcupacionalP 2.200 - Tradução, ocupado por Ethe1
Ludolf Ribeiro.
Art. 29 1tste decreto entran'á em vigor na data de sua publicação, .revo-

gadas as dísposíçôes em con',!'áno.

Brasília, em 31 de dezembro de 1963;
142'.1 da Independência e 759 da República.
J'QAo GOULART

Abelardo Jurema

ATOS

DO PODER 'exECUTIVO

DECRETO N9 53.370 - DE 31
DEZEMBRO DE 1963

DE

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artig-o
87, da Constituição Federal e aten-

dendo ao que consta do processe
MJNI 52.591, de 1962, resolver
Artigo único. lt declarada de utilidade pública, nos têrmos do art. 19
da Lei nc 91, de 28 de agôsto de 1935.
combinado com o art. 1Q do Regulamento aprovado pelo Decreto número
50.517, de 2 de maio de 1961, a socíedade Meridional de Educação
SOME, com sede em Passo Fundo,
E..stado do Rio Grande do Sul.
Brasília, em 3:1 de dezembro de 1963;
142Q da Independência e 759 da Re-

púcüca

J'oÃo G'OULART
Abelardo Jurema

DEZEMBRO DE

DE

31

constantes dos anexos 3.. que se refere
artigo anterior dêste decreto, são
os previstos no Anexo In - Tabelas
de Retribuição - da Lei nv 3.780, de
12 de julho de UNJO, reajustados a.
partir de 1 de dezembro de 1;j()(J d~
acôrdo com a Lei nv 3,826, de 23 de
novembro de 1960, a partir de 1 de
abril de 1962, de acôrdr, com a Lei
nc 4 069, de 11 de tunbc de 19-62, e a
par-tir de 1 de íunbc de 19&R de
acôrdo com a Lei nc 4.242, de 17 de
julhc de_ 1963.
Parágrafo único. A partir de 1Q- de
dezembrn de 1960, fica alterada a tocallzacâo dos servidores indicados na
relação nominal, obedecidos os enterias fixados na art. 21 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960,
devendo ser lavradas as competentes
apostilas pelo órgão de pessoal respectivo, com fundamento no art. ,::9
<ia Lei n'' 3.826, de 23 de novembro
'O

Declara de utilidade pública a Sociedade Meridional de Educação SOME - com sede em Passo Fundo,
õo Rio Grande do Sul.

(*) DECRETO N9 53.371 -

521

DE

1983

Aprova o e-vncaãramento das iumcões
e empregos da Comissão q'ecnica de
Orientação Sindical e .já outras
providências.

o presidente da República usando
da atrtbulçào que lhe confere o artigo 87 item I, da Constituição Fe»ral, e tendo en1,Avista o dtsnost»
nas Leis IlS. 3.78{), "de 12 de julho de
19-60; 3.9b~7j ua 5 de outubro de J961
e 4.069, de 11 de junho de 1962, decreta.
Art. te Fica aprovado, na forma
dos anexos, o enquadramento das
funções e empregos da Comissão Técnica de orientação Sindical, de acôrdo - com o disposto no Decreto número 48.921, de 8 de setembro de
1960. alterado pelo Decreto nc 50.571,
de lO de maio de 1961, bem como o.
relação nommaí dos r e s p e c t i v o "j
ocupantes.
Art. 20;> Os valôres dos níveis de
vencimentos e respectivas referência
(C') Os anexos a que se refere êate
texto 'foram publicados no D. O. de
g de janeiro de 1964.

de 1960.
Art. 3Q O órgão de pessoal competente aposttlará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto, ou
os expedirá aos que não os possuírem.
Art. 4° O enquadramento a que se
refere êste decreto não homologa situações que, em virtude de slndtcân
era. devassa OU inquérito administrativo venham a ser consideradas nulas.
ileg-ais ou contrárias a normas administrativas em vigor.
Art. 5° As despesas com a execução
dêste decreto serão atendidas pelas
dotações, orçamentárias próprias, na
conformida-de do disposto no art. 79
da Lei nl? 3.780, de 12 de julho
de 1960.
Art. 6Q A:5 vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de 1
de julho de 1960. salvo quanto às situações decorrentes da aplicação do
disposto no art. 2° da Lei ne '3.96'7
de 5 de outubro de 1961, e parágrafo
único do art. 23 da Lei nv 4.069. de
11 de junho de 1962, cujos efeitos
financeiros prevalecem a partir de 6
de outubro de 1961 e 15 de junho de
1962, respectivamente.
Art. 7° 1l:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em contrário.
Brasília.. 31 de devembro de 1!M~:
1429 da Independência e 759 da República.

JoÃo

GoULART

Amaury Silva

Aros
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DECRETO N9 53.372 - DE 31
DEZEM':BRO DE 1963

PODER' ExECUTIVO

DI!:

Aut-QTtza a Universidade Federal da
São Paulo a criar e instalar cursos

preuniversiiários e dá outras nro-

oiâénciae .

Página 3'1- 41\ coluna. -

No

.ercr-

go 29, onde se lê: ". destinados ~
'Cargos superiores... - Leia~se: ...
destinados a cursos superiores ...
DEORETO NQ 53.373 - DE 31
DEZF.MBRO DE 1963

DE::

Designa os membros que devem tn ..
teqrar·o Conselho consultivo e 1)<::.
Ziberativo da universidade Federal
de São pauto e dá outras -prcniâên-;

das.

nio (SCP) ,

Art. 29 As oficinas compreendidas
nas letras da mdo art. 30, do mesmo Regulamento passam a integrar o
Serviço de Conservação do Patrtmôuio.
Art. 3l,1 Ficam criadas, no Serviço
de Ccnservacâo dó Patrimônio, a Oncína de Encadernação e a Oficina de
Lustraçâo.
Art .: 4<:> O Chefe do Serviço de Conservacâo do Patrímônío da Dívlsão drJ
Material e Patrimônio será designado na forma do disposto no art. 42.
da Lei nc 3,917, de 14 de julho de
190!.

Art,

Pâgtna 38 -

11l. coluna. -

Na art..

nee "a" _ onde se lê: ... pela LeI
nc 3.835, de 13 de novembro de 1960..

.

to Orgânico de Ministério das Relações Exteriores. oaíxado pelo oecre.o
nv 1. de 21 de setembro de 1.961. ()
Serviço de Coneervaçâo do Patrimô-

Leía-se: ... pela Lei nc 3.835, de

13 de dezembro de 1960 ...

5Q ~ste

decreto entrará em

VI-

gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Brasfiia,· 31 de dezembro de 1963.
142\1 da Independência e 751' da República.
JOÃo GOULART

DlEORETO N9 53.374 DE2·EMBRO DE

1963

DE 31 DI!:

Cría no Departamento Nacional de

Portos e vias Navegáveis, ..... ,; .•
(DNPVN) , a Comissão de Estudos
dOs Rios e canais Interiores Navegáveis (CERCIN).

Página 38 - 3~ coluna. - No Ar-tigo 8'\ onde se lê: Dentro de ses-

senta dias, coitados a partir... Leia-se: nentro de sessenta días, contados a partir ...

DECREI'O NÇ 53.375 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1963

Cria no Ministério das Relações Exteriores o Serviço de Conservação
do Património.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número I, da Constítuicão. e de
conformidade com o disposto F.lOS artigos 11 e 13. da Lei nc 3.917, de 14
de julho de 1961, resolve:
Art . 1" Ftoa errado na Divisão do
-Material e Patnmônioa que se retere
o item 3l,1, do art , 26, do-Reguiamen-

João Augusto de Araújo castro,

DECRETO Nv 53,376 _. DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1963
Declara de utilidade pública a »Unuio
Sul-Brasileira da Igreja Aiitentista do Sétimo Dia", com sede em
Sáo rasuo, Estado de São Paulo.

O Presidente da República; usando
da atribuição q~ lhe confere o artl-.
go 87, item r, da Oonstdtuíçáo Federal
e atendendo 0.0 que consta do proceSSO M.J.N.L 9,705, de 1962, decreta:
Artigo único. E' declarado de utilidade pública, nos têrmos do artago
10 .da Lei n<?gl de 28 de. agôsto de
1935, combinado com o ar-t. Iv do
Reg'ulame-nto aprovado pelo Decreto
nc 50:517, de 2 de maio de 1961, a
"União Sul Brasileira de. jgreta Adventísta do . Sétimo Dia" com sede
em Sào Paulo, Estado de São PHU10,
Brasrha 31 de dezembro de 1963,
142'i da Independência e 759 da H,~~pú
blica.
JOÃo

GOULART

A,belardo Jurema
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DECRETO NQ 53.377 DEZEMBRO DE 1963

DE

31

DE

Dispõe sôbre o Quadro do Pessoal da
Universidade Rural do Brasil e dá
outras providências.

O Presidente da República usando
das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Oonstituíçâo Federal, e tendo em vista o art. 56 da.
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1960.
resolve:
Art. 19 Fica aprovado, na forma
dos Anexos, que constituem parte íntegrante dêste Decreto, o Quadro do
Pessoal da Unívers.dade Rural do
Brasil.
Art. 2Q Ficam criados e Incluídos
no Quadro do Pessoal os cargos ísolados de provimento em comissão e
as funções gratificadas' de que tratam
os Anexos.
parágrafo único. O Ministério da
Agricultura providenciará para que
sejam suprímfdoa.do seu Quadro Permanente, à medida que vagarem, os
cargos e funções correspondentes aos
previetog neste artigo.
Art. 39 Os valôres dos níveis de
vencímenzox e Os símbolos dos cargos isolados de provimento em co...
.míssão e funções gratificadas, constantes dos. Anexos, são os da Tabela
de Retribuição - Anexo lII, da Lei
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, reajustados pelas Leis ns.3 .826, de 23
de novembro de 1960. 4.069, de 11 de
junho de 1962, e 4.242, de 17 de julho de 1963
Art. 4QAs funções gratíficadas-da
Universidade Rural do Brasil' ficam
classificadas em caráter provisório.
Art. 59 A nomeação para Os cargos
integrantes do Quadro do Pessoal
será feita de acôrdo com o disposto
ne, Lei no 1.584, de 27 de março de
1952, combinado com a Lei nc 1. 711,
de 28 de outubro de 1952, observadas
as disposições contidas nos artigos 55
e 57 da Lei nv 3.780, de 12 de julho
de 1960.

Art. 69 O provimento e. a vacância.
dos cargos do Quadro do Pessoal são
("') Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O. de
8 de janeiro de 1964.

de competência do Reitor, com exce-

ção dos cargos isolados de provimen-

to em comissão do Diretor das Esco...
las Superiores de formação profissional.
Art. 79 Os atos relativos ao Pessoal
da universidade serão publicados no
Diário Oficial, observadas 'as normas
em vigor.
Art. 89 Aplicam-se, no que couber,
as disposições da Lei nc 3.780; de 12
de julho de 19-60.
Art. 99 As despesas com a execução
dêste . Decreto serão atendidas pelos
recursos concedidos à Universidade
:Rural do Brasil.
Art. 10. este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, te..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3'1 de dezembro de 1963;
142Q da jndependênc.a e 75Q da República.
JOÃo GoULART

oswaldo Lima Filho

DECRE-TO N9 53.378 - DE 31
DEZEMBRO DE 1963

li!:

Altera dispositivo do Decreto número
43.935, de 3 de julho de 1958.

O Presidente da Repúbl1ca, usando
das atribuições que lhe confere o. ar-

tigo 87, item I, da. Constituição Federalv.decreta:
Art 1Q Inclua-se na alínea: d) do
art. 1Q do Decreto nc- 43.935, de ::: de
julho de 1958: o seguinte:
d) Representação da Comissão de
Marinha Mercante, junto ao Oonsulado Bras.íleiro de Hamburgo, Alemanha, para atender ao Acordo Marítímo Brasil-Alemanha.
Art. 29 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicaçã-o, revogadas as disposições em con,
trár!o.
Brasília, em 31 de dezembro de 1963;
1429 da Independência e 7[>Q da. República.

aoxo

GOULflRT

Expedito Machado
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DECREiTO N<? 53.379 -

DE

31

DE

DECRETO N9 53.381 -

DE 31 DE

DEZEMBRO DE 1963

DEZEMBRO DE 1963.

Altera a íotaciio numérica da Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério aa Fazenda.

Declara de utilidade p1J,blica a "Socreccce Civil "Irmãs da Ssmui
Cruz", com sede em São Paulo,
Estado de Sâo Paulo.

O presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o ar-

tigo 37 item I da Constituição decreta:
Artigo 19 Fica alterada a lotação

numértca e nominal do Mmíatérto da
Fazenda, aprovada pelo Decreto no
:38: 673, de J7 de janeiro de 1956;
retificado pelo número 38.966, de
3 de aorfl de 1956, para efeito de ser
transferido um cargo. de Oficial de

Administração, nível 14, classe B. com
o respectivo ocupante, DIga Tôrres
Pequeno de Barros. da Iotaçâo da
C _ntactoria Geral da República. para
a lotação da Divisão do Impôsto de

Renda e Delegacías ,
Brasília, 31 de dezembro de 1963;

O Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o art.
87 item I da Constituição Federal e

atendendo ao que consta do Processo
M.J.N.I. -'-- 61.93'? de 1963, decreta.
Art. único. E? declarada de utili-

dade pública. nos têrmos do art

lamento aprovado pelo Decreto número 5-0.517 de 2 de maéc de 1961 a
Sociedade Civil "Irmãs da
Santa
Cruz", com sede em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília. 31 de dezembro de 1963.
142 9 da Independência e 759 da República.

1429 da Independência e 759 daRepública.

.roxo

19

da Lei Jl, de 28 de agôsto de 1935
combinado com o art. lo 10 aegu-

JOÃo GoULART

Abelardo Jurema

GOULART

Ney Galvão

DECRETO N9 53.3&2 - DE 31
DEZEMBRO DE 1963

DECRETO N9 53.380 DEZEMBRO DE

DE:

31

DE

1963

Altera a lotação numérica da Parte
Permanente do Quadro de Pessoal
do Ministério doa Fazenda.

O presidente da República usenuc
da atribuição que lhe contere o artigo 87 item! dá Constituição decreta·
Artigo 19 F1ca alterada a lotação
numérica e nominal do Ministério da
Fazenda. aprovada pelo Decreto nv
38.673, de 27 de janeiro de 1956,
para efeito de ser transferi-do um
cargo de Contador, Com o respectdvo
ocupante - Humberto Nest, da Iotação Permanente da Contadoria Gerai
da República para a lotação perma-,
nente da Divisão do Impôsto de Ren.,
da e Delegacias.
Artcgo 29 Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 31 de dezembro de 1963;
142 9 da Independência e 759 da República.
JOÃo GOULART

Ney Gclnão

DE

Torna insubsistente o Decreto 1.182,
de 15 de junho de 1962.

o

Presidente da Repúo.íca, usando
atribuição que lhe comere o
art. 87, I. da Constituição Federal,
decreta:
A!'t. 19 lt tornado ínsubsístente o
Decreto nc 1.182, de 15 "'l.e junho de
1962, por ser reprcduçâo do Decreto
nv 633; de 19 de março de 1962, publíCi.~

cace no

Diário

Oficial

dato .

ca mesma

Art.
ll::ste decreto entrará em
vigor na da ta de sua publicação, re:vogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 31 de Iezembrc de
1963; 142° da Independência e 759 da

29

Repúnlíca,
JOÃo GOULART

DECRETO 'N9 53.383 -

DE 31 DE

DEZEMBRO. DE 190'3

Altera o art. 58 do Regu\"zmenw para
c. Corpo do Pessoal Subalterno dà
Armada.

O Presidente da Repúoltca. usendo
atribuições que lhe confere o

era.<. ,
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.art: 87, inciso I, da conssttuíção Fe>derar, decreta:
Art 19 Fica acrescentado ac art. 5&
de Regulamento para o Cõf'PO do Pessoal. Subalterno da Armada aprovado

oeio Decreto nc 2(}5 de 23 ôe novembro de 1961, o seguinte oaa'agr-aío:
"s 3(' A Diretoria do. Pessoal ue
lvl,ahnha poderá autoriza- que os bG
cesígnadcs para funções de ensino,
nos Cursos de Especi;.;l,i.lZaçií.Q ou
Aperfeiçoamento referentes 8> suas
ospecíalídades, teçam .J ~stagio de
AP" ' "tE:içoamen to nos oen-ros .Ie jm,truçâo ou Escolas onde exerçam aquela.o; funções. desde que não te-ibam
Ietto o Estágio de Especis.dzaçâo em

terra" .

Art 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua ouc.icacão,
n'evogadaa as disposições em contrarIO

Brasília, D. F., em 31 de dezembro
196~; 1429 da Indepem.êncía e 75 9
d p República.

de

JOÃo GoULART

Sylvio Borges de SOuza Motta
DE.,CREI'O N9 5-3.384 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1963

AlLera

a

Ordenança,

senxço da Armada

Geral para

o

v Presidente da República, usendo
da a"Gribuição. que lhe confere o
art. 87. inciso I, da Constituição Pecerai. decreta:
Art. 19 Ficá alterada a Ordenanca
Geral para o Serviço da Arme-fá,
aprovada. pelo Decreto nv 8.726, de 6
de fevereiro de 1942, com ') acréscimo
de art. 3":1-6, no final do -rt-uro J.li,
Oaj-uuto I, e qUE: terá a seguinte
redação: .
"AJ't 3-1~6 - Navio Oapitanía O Capitânia de qualquerfi'ôrrta N::..val 6 o navio que aloja ou o -ue está
índícado para, alojar o "tomandante
d-.~ Fôrça, Oficiais do
RéU
EstadoMa-or e o pessoal subalterno necessáTU. aos serviços admínist-atívcs, oozervado o disposto no w-t 3-2-íL
Q:.l""nác o Comandante da s'ôrça NaV<l1 estiver alojado em terra o seu
cap-tânía deverá observar 'aos nresoriÇÔI:,''} regulamentares, quanto ao sinal
índicatívo de ausência ce Ocmancante de Fôrça. Naval, considerando

aquela a-utoridade sediada a bordo e
ever.tualmente ausente".
brt 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, D.F., em 31 de dezemoro
de 1963;, 14211 da Independência e 759
da República.
JOÃo GOULART

Sylvio Borges de Souza Motta
DF.CREI'0 NII 53.385 - DI. 31 DE
DEZEMBJ;l.O DE 1963

ApIava a regulamento para subvençdo das linhas· aéreas internacionais
ol,erooas por emorêsae brasileiras.

o Presidente da República, usando
das etríbuíções que lhe confere o
.art 87, item I, da COnstituição Federal e tendo em vista os arrs 99 a
12 da Lei nc 4.200, de 5 de fevereiro
de 1963, decreta:
ArL 19 Fica aprovado o Regulamente para subvenção das linhas
aéreas ínternacíonaís operadas por
enrorêsas brasileiras, de que trata a
Lel~ 119 4. 20ú; de 5 de fevereiro de 1963,
que ~ este acompanha, assinad? pelo,
Ministro de Estado dos Negócios ce
Ae· OI. áutica.
Art. 29 f:ste decreto entrará em
vlgcr na deta de sua publicação, revogac.as as disposições em contrário.
BJ 'asma, 31 de dezemoro de 1963;
142~ da jndependêncía e 759 da Repúhoce..

Joêo

GoULART

Anysio Botelho
RI"G-ULAIVIENTO A QUE SE REFERi:!:
C DECRETO N9 53. '385 .:JoE 31
DE DEZEMBRO DE 1963
CAPÍTULO I

Do regime de euboenção das linh.as
aéreas internacionais

An. 19 As tinhas aéreas Internacíor-aís atualmente exploradas por

emprêsas brasfle.ras serão subvencío.nacas na forma dêste regulamento.
Art 2Q Anualmente a Oírctcría de
Aeronáutica Civil realizará -e estudos
necessários à quantificação da sub-
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vençâo de cada linha internacional,
para efeito da inclusão na proposta
orçamentária do Ministério da Aeronáutica da dotação global necessárfa..
P.t-t. 39 As subvenções serão fixadas
anu.rlmente, por aro do Ministro da
Aeronáutíca, por qutlõm -rrc voado,
tendo em vista os seguintes fatôres:
o) grau de ínterêsse pú -uco do serviçc:
z» tipo de aeronave;

rentabfllda-ie da. linha;

C)

dl número de rreqüên nas.
tendo em vtsta os seguintes rotõres:
Parágrafo único - A subvenção nxada na forma dêste artigo poderá
ser elevada do seu valor por ato do
Ministro da Aeronáutica. se em face
das condições econômicas de operação da linha, considerada a competição de linhas estrangeiras e outros
fatôres superven'entes. se tornar neces-ár!c maior auxílio para assegurar
a execução do servíço.
A~t
49 Depende-rá, e-n cada ceso
ce ato expresso rio Miníste-o da Acrenarr-ca a Inclusâc no regime de subven-Jonamentc de novas mhas, da
extensão das linhas .iá autorizadas a
pontos além do -especttv l terminal,
re Jumentos de 0' rlometregem decorremes de novas escala; .ntermeorarías e do aumenv de rrqnencras.
Farágrafo uni-o Depeo-terá igualmente de ato expresso QO Míní.swo
ce Aeronáutica a elímtnaeao de líi.ha. ou trechos c:':e linhas as reduçõe- de freqüências e a supressão de
escaras.
Ci\i'of'J'PLQ - II

Do pagamento das su'mençõee
A-t. 59 As sucv-ucõesvserâo pagas
por quilômetro eretívamecte voado
ent-e os pontos íníeíal e ccrmmar üe
('.ild", linha nas f.ceqüên('~_a..-; autortzaa&3

P .irágraao único Qua "lodo houver
mate de uma esc "la no cerrdtórlo nacaonal, consíderac- SF'-á, para efeito do
pag-smentc da sut, verição, c última
escala no Brasil, nas viagens de ida,
e a prímeíra escala nas de volta,
comc , respectívamer te, os pontos íníe: ai e terminal da linha
Art. 6° Será eondíção indispensável
co recebimento la subvenção de cada
viagem a efetiva. realização de tôõas
1.<s escalas previst.a.s no' resnectivo ho:-á.rio, r-essalvada a hipótes'e de fôrça

ExECUTIVO

maior, devidamente justificada e
aceita pela Díretona de Aeronáutíce
Civil.
Parágrarc único Não serão compuoados para ef~go de -ubvenclona-

mente:

e; aa c-agens r.ão cc'nnreendídas
nas freqüências <.- «toriza ':'Ias;
b) tas viagens cargueíras:
c) os v(.os de transladaaão, de irei.amento ou extrac-dínár-osa, os eventuais 't umen-os de quilomet-agem decon-ei.tes de znctrvos de
:f"ôrç<l maior, aínr'a quando nara-segurança do vôo.
A:t 7° Men.raimente 't empresa
operadora de linhf:l. aérea internacíonal apresentará q, Díretorta de AerOnáutica Civil a ien.ra oor-espondente
(;.' quilometragem eretívamente voada.
r,o mês anterior, acomnanhada de
e:e:.úepto:: elucldatrvos oara vareríçàc,
.!lOS têrmoa do art 6Q •
Parágrafo único Além l~PSseS elementes a Dire crie de~eronáutica
':"'ivi ] poderá exívrr da smprêsa os
escrarecimentos .ue se fizerem necespátios à -comprov ccâo da quílometra-.
gem efetivamente voada
Art 89 No caso ele drverjencía. entre 06 elementos apresea 'ados pela
cmprêsa
os que cecorrer-s-, da arer.çee a que proceder a m-etoría de
lH',· •.náutica Clvtl, esta ?.r~videnciará
c nagamento da -uovencãc -orrespondente à parte líquida e certa da qui.
.ometragem efetivamente -oeda, proulOvendo<- rete.içâc da, parte pen"'€ntf até solueâo posteft-aArt. 99 Os pag-mentos 1e subvencão de linhas vc-ces neernacíonaís
Zeitos a mais ou a menos. em decor~ (nda de glosa ou oe êr-o serão compensados no mês seguinte -o da conGlu.,50 dos estudos que Os <ajam comrrovodo.
j

At.

gamento

10.

Sera

SUSp21180

o

pa-

de
subvenção às emaéreas lU;' sem aprovação
ca Autoridade .eronáutícc. competente, celebraem e mantiverem acôrdos COm outros transportadores ou
entidades nacionais ou estrangeiras
quando direta ou indiretamente intcrüram nos resultados financeiro,') e
ou técnicos de exploração da tírma ou
linhas que opeear .
Ar-t. 11. Nenhum pagamento a título de subvenção a linhas aéreas internacionais será efetuado sem que a
beneficiária comprove perante a Di,retoria de Aeronáutica Civil sua quitação com a Previdncia Social.
Tr~Nas
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parágaro

único

Quando

existir

acôrdo .entre a instituição de Previ-

dência Social e a emprêsa, para parcelamento dos débitos prevídeaciártos,
a prova de quitação deverá mencionar
o cumpctmento das cláusulas contratuaas, COm referência expressa ao recolhimento das contrrburçõas atuais.
Art. 12. A Diretoria de Aeronáutica Clvíl fará proceder anualmente à
tomada de contas das linhas aéreas
mternaconais subvencionadas, a fim
de apurar as condições e os resultados da respectiva exploraçâo ,
§ 1°. Para fms de que dispõe êste
artigo, a Diretoria de Aeronáunca .CI_
vil, através de auditores, fiscais e inspetores. poderá promover as diligências que se fizerem neceesártas, Incíusíve c-u face .dos livros de escrituração das emprêsaa, as quais deverão
apresenatr no prrrireíro quadr.mestre
de cada ano relatório sôbre as suas
atividades no ano anterior.. com a
apreciação das variações hav.das- nas
rubricas de receita e despesa, em
moeda nacional e em moeda estranguira..
§ 29 A Diretoria de Aeronáutica
Civil fará baixar as instruções cue se
fízerem necessárias à realização das
tomadas de contas das linhas aéreas
internacionais.
Arb , 13. As importâncias recebidas a titulo de subvenção às Imnas
aéreas Internac.onaís não serão computadas paca ere-to do ímpôsto de
renda.
Art. 14. Sôbre o montante de cana
pagamento de subvenção efetuado, as
emprêsas recolherão uma taxa de 2%
(dois por cento). a qual destinar-se-á
ao custeio da fiscalização, das J moas
aéreas internacionais. inclusive remnneração de técncos, peritos e pessoal
auxiliar para contrôle dos serviços,
apuração dos resultados econômicos e
fínancem-s, bem como dos índices de
exploração das linhas' e respectivos
custos de operação.
parágrafo Ún'CO. A aplicação dos
recursos provenientes dessa taxa será
regulada em instruções a serem oaixadas dentro de 60 dias da data dêste
regulamento.

Capítulo III

Disposições Gerais
Art. 15. As emprêsas brasileiras que
operam linhas intemàcíonais deverão

oferecer alto padrão de regularidade
bem como tipo e categcría de serviço
adequados às condições do mercado
de transporte e de competição da l~~
nha.

Parágrafo único. As emprêsas ceverão também mantê>: agências próprias e privativas 'nas escalas sempre
que' econômicamente cabível a JUIZO
da Diretoria de Aeronáutica Cívíl.
Art. 16 A Drretoría de Aeronáutica
Civil proporá ao Ministro da Aeronáutica a expedição de ato para es~
tabelecer o reg.me de exploraçâo de
linhas aéreas mternacionaís. íncmsrçe
para nxacão de responsabihdade e
obrgaçôes e para f.scalizaçâo conta..
bil e técnica dos resultadcs da operação de cada Imha .
§ 19. No regime estabelecicín em
cumpnímento ao disposto nêste artigo
será prevista a cessação das :.n..'las
quando verificado, em ínquértto admímstratrvo da Dícetorta de ê.eronáu,
ttca Civil, que a emprêsa faturou GOIosamente quilometragem tíctícta.
.§ 2'" Não será admitida a exjuoraçâo de linha aérea mternacíonar em
reg-me de .ompetíçâo entre duas emprêsas nacronats, ressalvada a srtnacãi atual das linhas em tráfego entre
o Brus.j e países fa América do Sul.
Art. 17 . .'1. empresa que executar
linha aérea untemacíonal subvencío..
nada deverá transportar sem võnue
para o Governo. malas diplomáticas
brasileiras entre o Brasil e pontos ce
escala da linha no exterior, O pêrc
total da mala ou malas a transportar
em cada viagem entre os pontos extremos da linha não excederá de cea
c

í

l.Ü)

qunogramas .

Parágrafo único Nas mesmas condições e limites a empresa que operar
linha aérea entre o Brasil e os 8sta,10B
Umdos da América do Norte deverá
transportar, em cada viagem; até o
ponto termmal da Iínna e vice-versa,
mala 00m destino ou precedente da.
Delegação do Brasil à OACI.
Capítulo IV

Disposições transitórias
Art. 18. Ficam compreendidas no
regime de subvencionamento as unhas
regulares ínternacícnaas em. operação
até a data dêste regulamento. com as
freqüências até entã-o fixadas.

ATOS DO PoDER.

28

parágrafo único. Denuro de 60 1i308
da data da punhcação dêste regula-

mento o Mmistértc da Aeronauttca
baixará ato aprovando o plano de unhas internacionais de cada amprêsa,
com Indicação ds respectivas escaras,
freqüências e tipos de equípam-m:o,
nêle compreendidas as de que trace
êste artigo,
Art. 19. As empresas brasileiras de
que tf;,ata o § 2Q do Ar-t. 16 deverão

celebrar um acordo para a exploração
dessas linhas em conjunto tpoolj ,
Parágrafo único. O acôrdo que fôr
celebrado para ésse fim só poderá ser
efetivado depois de aprovado pela
Diretoria de Aeronáutica Civil.
Art. 20. Se denb-o de 6 meses da
data da publicação dêste regulamento
as empresas não submeterem. à aprovação c acôrdo previsto no at-tí {O anterior, a Diretoria de Aeronáuuíca
Civil proporá ao Ministro da Aeronáutica a revisão do esquema atual
das linhas.
Parrágrafo únfco , Aplicado o disposto no artigo anterior, o aumento
de rrequêncía que se tornar necessário para atender o interêsse nacional
dependerá de ato expresso do Mímstro da Aercnáutdca, nos têrmos do
Artigo 4Q •
Art. 21. No exercício de 1963 a
subvenção global às linhas Internacionais não excederá o máximo de
Cr$ 1. 500.000.00000 (um oílhâo e
quinhentos milhões de cruzeiros) e
até o nm do exercício será mantido
o critério de pagamento aplrcauo pelo Mui.sterto da Aeronáutica ~QS meses Já vencidos dêsse ano.
Art. 22. Tendo em vista que a dotação orçamentária paca 19-64 não
obedeceu ao critério estabelecido no
Art. 29 dêste Regulamento no retertdo exercício de 1964, o valor ria subvenção por quilômetro voado 8 ser
paga às empresas que operam linhas
aéreas Internacionais será caícatado
11.1 base de uma Çlarte fixa e .te uma
parte ponderada, que obedecerá EtOS
índices adiante enumerados:
Po~tos

a)

Grau de Interêsse público:
linhas para países sulamericanos, centro- americanos e México

•

5
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linhas para a América
3,5do Norte e Europa .....
Iínhas ou tcechos de linhas para
o Oriente
Próximo, Oriente Médio
Extremo
Oriente
ou
Arnca . . .... , . . . . . . . . .
1,&
b) Tipo de Aeronave:
linhas operadas com Boing-707 DO-8, conva.r sso
ti
Oaravelle e Electra .....
3
linhas operadas com
L'I049 e DO-70
J,.
Iínhas operadas com Ccnvaír 340-440 .... :.......
i.
linhas operadas com
DO-3, 0-46 e pBY
O
c) Rentabilidade da linha:
linhas que tenham acusado no ano anterior receita inferior a 50 % da despesa.
5
linhas que tenham acusado no ano anterior receita
comprendida entre
50% e 75% da despesa
3.5
linhas que tenham acusado no ano anterior receita compreendida entre
75% e l(}()% da despesa
1,1)
As linhas cuja receita
no ano anterior tenha
superado a despesa não
será a tríbuí do pêso algum nesta chave
d) Número, de frequêncras:
linhas COm 1 frequêncía
semanal . .
_
"
5
linhas com 2 rrequênoias semanais
3.5
linhas com 3 OU 4 frequêncías semanais .....
:J.,~
linhas com 5 OU mais Irequéncias . .
.
Brasília, DF. em 31 de dezemoro
de 1963. - Major-Brigadeiro-do-Ar
Anysio
Botelho, Ministro da Aeronáutica.
.õ

DECRETO N° 53.386·- DE 31
DEZEMBRO DE 1963

DE

Autortza o cidadão brasileiro Emanoet de Souza Lima a lavrar minério de manganês no municioio
de conceião do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais•

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe c-onfere oa:rti~
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go 87, nc I, 'da Constituição Federal
e nos têrmos do De-ereto-lei número
1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas). decr 3.:
ArL 10;> Fica autorizado o cída <âo
brasileiro Em.moel de gouaa Lima a
lavr ,., minério de manganês, em terrenos
'la propriedade, no lugar
denominado Fazenda dos Penas, dtst. .to de Fechados, município de Oonce: ,Q do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, numa área de sessenta
€ seis hectares (66 ha), de.oonada
por um polígono Irregul., que tem
um vértice na confluência dos co-.
regos dos Penas e Canico ou Prancísco Lopes
os lados, á P'?1"t:T dêsse
vértice, OS seguintes comp-tner: '.' e
rumos verdad 'ros: quinhen tos e
que renta metros (540rh), cinqüenta e
três graus noroeste (539 N\v): quinhentos metros (500 m) , trinta e nove
graus nordeste (S'gQ NE); setecen tos
e trinta metros (130m); cinqüenta e
três graus sudeste (530 SE); quatrocentos metros (400 m) , vinte e um
sraus sudeste (219 SE); oitocentos e
setenta metros (370m), sessenta e
nove graus sudoeste (699 SW); trezentos .e vinte metros (320m), trinta
e um graus noroeste (319 NW') Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único do art. 28 do Código de Minas
e, dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expressemente mencionadas 'neste Decreto,
Parágrafo único. A execução da
presente autorização. fica sujeita as
estcpulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.23{), de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se venüqUe a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
a que se refere o artigo 2Ç1 dÇl citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2° O concessionário da <1.'1'tortzaçâo fica obrigado a recolher
aos cofres públicos, na forma da .eí,
os tributos que forem devidos à
União. ao Estado e ao Município, em
cumprimento do disposto no art. 68
do Código de Minas.
ATt. 3Ç1 Se o concessionário da
autorização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem a autorização de lavra será declarada 00-
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duca ou nula, na forma dos arts. 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 49 AJ;, propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
sub-solo para fins de lavra" Da forma. dos artigos 39 e 40 do Código de
Minas.
Art. 59 O concessionário da autortzaçâo será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mt .
neral e gozará dos favores discrhmnados no art. 71 do mesmo Código.
Art. 69 A autorização de lavra
terá por título éste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regtstro das Autorizações de lavra, após
o pagamento da taxa de mil trezentos e vinte cruzeiros (Cr$
.
1.320,00) .
Art. 79 Revogam-se

as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de dezembro de' 1933;
1420 da. Independência e 75Ç1 da República.
Joxo GOULART
Antônio de OlJiveira Brito
DEORETO NQ 53.387 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1963

D'tsJ)õe sôbre as junções do Cometho Superio.r e da Correçeâoría. do
Ministério Público do Dist-rito Federat.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o lH~
tigo 87, I, da Constituição Federal,
Considerando a necessv : ~e de racionalizar e estruturar as atividades
do Ministério PúblicO do Distrito Federal, que se apresentam sob as
modalídadex normativa, corregedora,
executiva-ínatdtucional e admtn'r toativa;
Considerando as razões constantes
da Exposição de Motivos do Ministro
da Justiça e Negócios Interiores, decreta.:
Art. 19 Ficam instituídas as funções normativas do Conselho SUDe·
ríor do Ministério Público do Distrito
Federal.
parágrafo único. ltste decreto íns.,
tdtuí delegação regulamentar de funções devidamente homologada, competindo ao Conselho Superior o exclusívo exercício das que lhe forem
a tribuidas.
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Art. 29 O Consctto Superior do
Ministério Público do Distrito Fe-

deral será constituído dentre Os

In

tegrantes das classes de Subprocurador-Geral e curador, indistintamente, sendo dots (2) dêles escolhidos

Iívremente pelo Ministro da Justiça
€ dois {2) eleitos pelos membros efetivos da car.,
reira O mandato do COnselho >3upertor será de um .. ,U ano, suscetível
de renovação.
§ 10 O Conselho gupanor será presidido pelo procurador - Geral que
terá o voto de desempate.
§ 29 O membro mais moço do Ccnselh o Superior exercerá às nmçõcs
de Secretário, sem prejuízo da 3e~1
direito de voto.
§ 39 A escolha dos me-nbrcs «c
Conselho Superior ;;·rá feita na·",,;_
g:---;da _...uínzena de dezembro.
§ 49 Pelo mesmo processo previsto
neste art,ig o e na mesma data serão
escolhidos, dente-e
SUl.~
,ú.')res e os Curadores, quatro' (4) suplept8s do Conacfho '::>;::):';l'io1', um
para cada titular ,
§ 5° Os membro, do Conselho Supenar, titulares e suplentes, serão de.
aígne.dos por portaria do Minisko da
Justiça e NegócIOS Jntertores.
§ 69 Os .nembros do Conselho superior, titulares e suplentes, permn
necerão em plenitude de jurisdição
ate a posse efetiva des novos titulares e suplentes, que deverãovcone'dtuir o próxímr, Conselho.
Art. 39 Compete ao Ocr aclho Supenar:
I - organizar as listas que se nzerem necessárias ao provimento do
carco em comtssào, de procuradorGe;al;
I~ eleger, dentre Os S(~': mem;
bras,
Corregedor do Min:.s';.';rio 2úblíco;
liI ~ organizar as listas que se
tornarem necessárías ao provimento
dos cargos do Ministério, Público, da
sua Secretaria e serviccs auxihares:
IV - proceder, diretamente OU PO!
intermédio de comissão designada, ar)
concurso para o ingresso na carreu a
do Ministério Público;
V eíabora.r o respectivo regimento interno;
VI usa-r, quanto aos membros
do Mímsterto Público, da·s ·a.LI 1 JUlçôes que, em relação aos Juizes, a
e Negócios Interiores

°
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lei

confere ao Tribunal de Justiça,

íncrusrve a d.e exclusão da lista de
antigüidade para efeito de promoção;
VII - por proposta do ProcuradorGer8.1 ou do Corregedor, aplicar penas disciplinares aos membros do
Ministério Público;
V1I1 - organízar as listas de a11tíguidade e atualizá-las na data da
ocorrência de vaga;
IX _ zelar de modo geral.),,1.a
boa execução dos servíçog do Ministério público e pelo bom conceltu

deste:
X _ opinar em qualquer t::5 1_; Y1 t a
relativo à organízacão 0U à dt'>cipli··
na do Ministério Público;
XI representar as autoridades
competentes sôbre QU8.lque;rü:3,:;u:i.to
que interesse à organíeação e à disciplina do Ministério Público;
XII - dar t.losse aos membros do
Ministério Público, com a ress., 'va
constante no art. '13.
Art. 4° Ficam instituídas as funções ftscaüzadores da Corre.gedoda
do Ministério público do Distrito Federal.
parágrafo único. ít:ste decreto ínstitui delegação regulamentar de tua'ções, devidamente homologadas, corn .
petindo à Corregedoria o excíusrvo
exercício das qUe lhe forem atríbuídas.
Art. 59 A Corregedoria do Míntstório público é o órgão incumbido '10
exame e da físcalízaçâo dos serviços
afetos aos membros do fo,1l1msterlO
Público sob Os aspectos tecnícos. adrnmtstratívc e disciplinar.

Art. 69 A função de Corregedor do
Míruatérto Ptrblicc será exercida per
um dos membros do Conselho Superior, eleito por um (1) :UlO. oouenao
ser reconcuzido.
parágrafo único. O Corregedor
eleito permanecerá em plenitude de
jurisdição até a posse efetiva-do nõvo
titular.
Art. T
O Corregedor será substituído, .nos seus impedimentos, pelo
Subprocuradcr-Geral designado pelo
Conselho Superior.
Ar.u. 89 Ao corregadcr incumbe <i
rtscahzaçao e a execução das normas
insertas nos J'Itulos V e VI da Lei
nc 3.434, de so de juno de 1958.
Art. 99 Ao Corregedor Incumne,
tguaanauze a
-::;"C\:::'YÔ,Q
unnornÜQ~de da ação do 1'/ün:.s:,6l'';;" e'ú-
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blico, em primeira instância e especialmente:
I - apreciar OS pedidos de arquívamento com os quais não tenham
concordado os juizes, e as comunícações sôbre arquivamento deferidos e
promover, na fO~a da lei, o inicio
da ação penal ou insistir nu pedido
de arquivamento, na forma do dísposto no arb. 28 do Código de
0cesso Penal;
TI usar, nos processos c:-:'::..rnaís, sempre que entender necç.........ro
e o Promotor não n.cja retro, de. e..
cursos legais contra as sentença, e
as decisões.
....
In - dar ao Conselho gup c-tor
conhecimento das prov1~iIDcias que
tomar na forma dos incisos antenores.
Art , 10.
Em caso de uecess.cace
de serviço, o Conselho S_ ..~.::rior .-10derá designar Subprocuradcres e
Ouraoores
.a auxiliar o Cor-h ... __'>f
no desempenho das funções legals
que lhe são deferidas.

Art , 11. O Conselho f.\:.;Jerior expedirá provimentos normativos às
atavídades dos órgãos do Mímstérlo
Público. .assím CO~11O, às dos es,,_,;iá_

rios e às dos servicores admlnístratívos.
Art. 12. O COrregedor expedirá OS
provimentos l',"L.w~::-:> NS i boa execução das tarefas que lhe forem atribuídas.
Art. 13. O Procurador-Geral e os
membros do Conselho superior tomam pOSSf' perante o Ministro dá
Justiça e Negóctog Interiores. Os
demais membros ct') semisténc Púclico tomam posse perante o Conselho
Superior,
Art. 14. Os C2.,sõs omissos serão
resolvidOs peloplcnario do Ooas-aoo
Superior do Ministério PUblico.
Art, 15. As runçôes de execução,
ua fins ou de linha, no Ministério
Público do Distrito Federal, continuarão afetas ao Procurador-Geral e
aos demais membros da carreira,
observadas as respectivas atribuições
legais.
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Art. 16. ~ste decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação, .!"&vogarias as disposições em contr
J.
Brasília, 31 de dezembro de 1963;
142Çl da Independência e 759 da Repú..
blica.
JOÃo GOULARl'
Abelardo Jurema

DEORETO N' 53.388 - DE 31 DE
DEZEMBRO DE 1963
Dispõe sôàre as atribuições administrativas do procurador-Geral do
Distrito Federal.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o ar-tigo 87, r, da Constituição Federal, de ..
ereta:
Art. Iv. Além das atribuições pre...
vistas na Iegíslação vigente e das que
decorrem do exercício do cargo, ao
Procurador-Geral do D15trito Federal
incumbe ainda:
1 - deferir compromisso, conceder
férias licenças, acréscimos ou adrcto;
naís, salário-família e gratífrcaçào aos
membros do Ministério Público;
2 -... exercer as funções próprias à
admmístraçân do pessoal. reconhecer
direitos, apostilar os títulos tíos órgãos do Ministério Público, requisitar
passagens, arbitrar ajuda de cústo e
diária-s, propor funções g'ratíricadas,
na forma da Lei;
3 - orientar os serviços do Gabí..
nete, através do respectivo chefe;
4 - expedir Instruções e atos sôbre
o desempenho e a distribuíção dos
serviços afetos ao Mímsterío público,
bem como sôbre o provimento dos encargos:
5'=' - ' conceder férias e licenças aos
servidores da Secretaria Admímstrattva:
6 -

designar e dispensar os ucu..

pantes de função gratificada do Quaôro de pessoal da secretaria Administa-ativa bem como os substitutos even ...
tuais;
7 - conceder quaisquer outras vantagens legais aos membros do Ministério Público e aos servidores da Secretaria Administrativa;
8 - requisitar servidores na forma
da legislação em vigor;
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9 -

delegar poderes aos demais

membros do Ministério Público do
Distrito Federal;
10 - expedir as carteiras de iden-

tidade dos

membros do Mímstérto

Público.
Art. 29 Ao Procurador-Geral ou aos

seus delegados, em serviço OU missão
fica extensivo o benefício. refertdo n~
Lei nc 3.863-A, de 24.1.1961, mediante
requisição da: Secretaria Administra-

tiva.
Art. 39 ~ste decreto entrará, em \ligor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contráío.
Brasília. em 31 de dezembro de 19'63;
142Q da Independência e 751,1 da .RepUblica.

tadas .na procuradoria-Geral do Distrito Federal:
- Gabinete do procurador-Geral
(Decreto nv 5-2,912. de 22 de novembro de 1963)
1 _ Chefe da Secretaria Particular 3
1 - Chefe do Serviço de Admmtstração 3-F
.1 -'- AsSistente do serviço de Admí ..
mstração do Gabinete 7·-F.
1 -r- Seoretáríc dos Subprocurado..
res Geaiz 7-F.
.
H. - Secretaria AdmirÍistrativa da
Procuradoria Geral do Distrito Federal.
(Decreto nc 52.911, de 22 de novem,
RF,

bro de 1953)
1 - Chefe da Secretaria Admtnístrativa 2-F.
4 - Chefe de I Seção Admínístratd-

JOÃO GOULART

Abelardo Jurema

va 3-F.
Ar~.

DECRETO Nl} 53.389 - DE 31
DEZEMBRO DE 1963

DE

Cria junções ,gratificadas na ProcuraaO'ila-:-Geral do Distrito Fef/,e'I,J,t

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, I, da Constituição Federal, e de
acôrdo com o artigo 11 da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960. Deere-

ta:
Art. 10 Ficam criadas no Quad'ro
de Pessoal - Parte Permanente do
Míntatérío da Justiça e Negócio Interiores, nos têrmos do artigo 11 da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 1900,
as seguintes Junções Gratificadas, lo-

29 Ficam extintas as

atu~s

funções geatífícadas vigentes na pro-

curadoria Geral do Distrito Federal.
Art. 39 A despesa relativa ao pagamento- das gratificações de Juncâo
a que se refere êste decreto, correrãÓ;
no corrente exercíctc, à conta da dotação respectiva de "Encargos Ge"ais"
da Divisão do Pessoal do Departamento de Administração do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores.
Art, 49. este-decrete -entrará em V1gor na data de sua publicaç§,o,revo.
gadas as dtsposícões em contrário.
Em 31 de dezembro de 1963, 1420;>
da Independência e 759 da República,
JoÃo GOULART

Abelardo Jur!!'1/!,"-·
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DECRETO N9 53.871.1 ABRIL DE 1964
Dispõe sôbre
1liSt1'O

de

DE

2

DE

as atribuições do Mi~

Estado

Bxtraoniiruirio

para os assuntos do Gaômete CiVil
da Presidência da República.

O Presidente da Câmara dos Depu-

tados, no exercício do cargo de Pre-

gxteriores, aprovado pelo Decretc-n,v 1, de 21 de setembro dê 1981,
passa a ter a seguinte .redação:
"Art. l.\' O Ministro de Estado
das Relações Exteriores auxilia o
Presidente da República na formulação e execução da politdea
externa do Brasil".

ÇÕGS

Art. 2.9 rcam revogados o artigo
3.9 e seus parágrafcs do Regulamento
Orgân'co a que se refere o artigo 1.'-'.
ítem I, da Constitu.çào Federal, deArt. 3.9 Fica revogado o parágrafo
creta:
único do artigo 10 do mencionado ReArt. 1(> Incumbe ao Ministro de
gulamento orgânico.
Estado Extraordinário para os -a,SSU'.lArt. 4.9 Ficam revogadas o ar-tigo
tos do Gabinete Civil da pres~dênc!<l,
18, o artigo 24, o artigo 28, o artigo 29,
da República exercer a Chef'a do
o parágrafo .Ú1ÜCO do art'go 30, o artimesmo Gabinete com as atribuições
go 39 e o artigo 43 do citado Reguladefinidas no respectivo Regimento,
menta Orgânico.
aprovado pelo Decreto n? 51.872, de
parágrafo único . .As atividades das
1Q de abril de 1963.
Divisões e Serviços da secretaria de
Art. 29 O presente Decreto enEstado serão fixadas em Instruções
trará em vlgc-r na data de sua puba.xadas pelo Ministro de Estado das
blicação.
.Relações -Exteriores.
Brasília, 2 de abril de 196.1.- 143~.l
Art. 5.Q O artigo 33 e o artigo 35 do
da Independência e 76 9 da ~ Repú·.
mesmo 'Regulamento Orgânico passam
blica.
a ter a seguinte redação:
RA.NIERI M.'\ZZILLI
"Art. 33. Antes de serem submetidos à aprovação do . Ministro
DECRETO, N.~ 53.877 - DE 3 DE
de EStado, os programas de estuABRIL DE 1964.
dos, e atividades serão levados,
pelo Chefe do Departamento de
Altera o Re'gulamento Orgânico do
Administração, à apreciação da.
Ministério' das Relações Exteriores,
com'ssãc de Programas e Estucnrooaao pelo Decreto n.9 1, de 21
das <C.P.E.), a qual emitirá pade setembro de 1961.
recer sôbre o mérito dos mosO Presidente da' Câmara dos
mos".
Deputados: no exercício do cargo
"Art. 35. A estrutura e o .runde Presidente da República, USando
da atribuição que lhe confere o Articionamentc do Instituto RIO
go 87, número r, da constítuiçãc e,
Branco serão estabelecidos em regulamento próprio a ser elabora-da
tendo em vista o disposto na Lei li."
pela Comissão de Programas e.
3.917. de 14 de julho de ~961, decreta:
Art. 19 O artigo 19 do Regul:3,menE-studos e aprovado pelo Presíto Orgânico do Mín'stérío das Reladente da República"

sidente da República, usando da atr:»
buíçâo que lhe confere o artigo 87,
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Art,.· 6.Q A comissão de Coordenação, de que tratam os artigos 48 e 49

do RegulamentcrOrgân'co, poderá, a
crftéric do secretário Geral, realizar
reuniões plenas, a que comparecerá a
totalidade de seus membros, para tratar de assuntos que, por sua natureza,
interessem a todos cs setores da Se.;.
cretaría de Estado, ou reuniões a que
comparecerão apenas os membros
convocados pelo Secretário-Geral, para. tratar de assuntos que digam .respeito' a setores específicos da Secretaria de Estado.
Art. 7.r! O artigo 53 do Regulamento Orgânico a que se refere o Artigo
1.9 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 53. O Chefe do Bervíço
de Relações com o Congresso é
indicado pelo Ministre de Estado
e designado pelo Presidente da
República, dentre os Ministros de
Primeira e Segunda classe".
Art. 8,Q OS números I, lI, lII, e IVdo artigo 67 do Regulamento Orgânica passam a ter a seguinte redação:
'11 _ O Secretário-Geral, pelo
Secretérro-Geral Adjunto por êle
fndícado ao Ministro de EStado, a.
quem caberá a designação;
TI - Os Secretário.s--Gerais Adjuntos e os Chefes de Departamento, pelo Chefe de Divisão que
indicarem ao secretário-Gerai,
dentre os que lhes .são subordinados, cabendo ao M'ntstrc de Estado a designação:

Art. iü. O M'nístro de EstlUlo das
Relações Exteriores poderá' designar
funcíonártc da Carreira de Djplcma.,
ta para, sempre que se faça. necessá~'io, rnspeeíonar as Míssôes diplomáticas, Repartições consulares e demais
órgãos subordinados. ao Ministério das>
Relações Exteriores, com a fínalídade de verificar a regularidade e-a -erícência da execução de suas atríbutcões de caráter político, econômico,
cultural, comercial .cu de seleção de
imigrantes e examinar aspectos de
natureza
admin'sta-atíva ou outros
que o Ministro de Estado fixará nas
respectívas tnatruçõea.
Art; 11. O presente Decreto entra"rá em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposfçôes em 'con-trárto.
Erasilia, , em' 8 de abril de 1964; 143.Q
ela Independência e 76,(0 da República,
RANIERI MAZZILL!

'!lasco âa. Cunha

DECRETO NQ 53.878 -DE 8 DE
ABRIL DE 19M
Altera o Regulamento de Pessoal do
Ministério das Relações Exteriores,
aprovado pelo Decreto n Q 2, de' 21
de setembro de 1961.

O
Presidente da Câmara dos
Deputados, no exercício do cargo
'de Presidente da Repúblíca.. usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 87, número r, da Constituição, e
DI - O Chefe do Cerimonial e . de conformidade com o disposto na
Lei no 3.:9'17, de 14 de julho de issi,
Os Chefes de Divisão e de gervidecreta:
ço, pelos seus Assistentes, à exceArt. 1Q O Artigo 14 e seus' .pará;
Ç8.0 do Chefe da Divisão de Co-"
grafos, do Regulamento de Pessoal do
roun'cacões e Arquivo. que indiMímstérío dHS Relações E'xterior€'.s,
cará ao Chefe. do Departamento
aprovado pelo Decreto nc 2, de 21 de
de Adm.nistraçãb um dos- rnieres
setembro de "19tH, .passam a ter a se~
de Serviço que lhes são subordiguínte redação:
nados, cabendo ao Ministro de
Estado a designação".
"Art. 14. O Diplomata removido de-verá parür para seu pôsto
Art, 9.9 O artigo 68 do mesmo Redentro do prazo de 6'0 dias e ali
gulamento .passa a ter a seguinte reapresentar-se até o último dia do
dação:
período fixado em Tabela de Trân"Art, 68. Os Chefes das Divisito para viagem, aprovada oelo
sões são Indicados pelo Secreta..
Ministro de Estado .
..rlo-Geral ao Ministro de Estado,
§ 19 O prazo de que trata êste
ouvido o respectivo secretáriaartigo começará acorreI', na SeGeral Adjunto ou Chefe de Decretaria de Estado, na data da
partamento, e designados pelo
publicação do Decreto ou Porta-Presldente da República dentre
ria de remoção do Diplomata, e,
os Ministros de Segunda Classe
no exterior, na data do recebimento da comunicação oficial daOU Primeiros Secretários".
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quela publicação, que deverá ser
feita concomitantemente com a
autorízáçâc do respectivo saque.
â
2 Q mste prazo só poderá ser
excedido em caráter· excepcional,
mediante autorização expressa co
Ministro de Estado e no:estrito
mterêsse do serviço.
§ 3Q Da mesma forma, quando
por imperiosa necessidade de serviço, êsse prazo poderá ser reduzido em ceda caso, por determínação do. Ministro de Estado."
Art.· 29 Ficam revogados o parágrafo av eo artigo 99 e o artigo 17 e
seu parágrafo único do mencionado
Regulamento de Pessoal.
Art. 39 Ficam igualmente revogados o parágrafo 19 do artigo 34, o
artigo 39 e seu parágrafo único e o
artigo 40 e seu parágrafo único.
Art. 49 O Diplomata removido só
poderá gozar as férias a que tiver direito mediante autorização expressa da
Sccretarta de Estado, mesmo quando
gozadas no território do país onde
serve, ínterrompando-sa durante elas
a contagem dos prazos a que se refere o artigo 14;
Parágrafo único. Uma vez feita a
apresentação no pôsto, o Diplomata
só Poderá gozar férias seis mese, ~1J6s

essa data.

Art. 59 FiCam revogados o artigo

62 e o parágrafo éo do artigo 64_
Art. 6t? O artigo 64 e seu parágrafo 1t? passam a ter a seguinte redaçâo:
"Art. 64. No ínterêsse da a·~
ministração, os Oficiais de Chancelaria poderão ser removidos para o exterior ou de um pôsto para outra".
§ 19 Quando em exercício no
exterior os Oficiais de Chancelaria terão os vencimentos constan,
tes de Anexo I da Lei nv 3.917;
acrescidos de grabíffcaçâo de re-,
presentaçâo fixada em taoe'a
aprovada por Decreto do Executivo" .
'Art. 7t? Par'aoa admissão dos auxíliares locais de que trata o artdgn 69
do Regulam-ento de Pessoal deverão
ser satisfeitas as seguintes exigências:
I Apresentação de atestado de
bens antecedentes, passado pelas a-utoridades locais Ou por duas pessoas
de reconhecíde idoneidade:
n - Apresentação de laudo de risorcso 'exame médico;
lI! - Idade mínima de 21 anos e
máxima de 40;

IV - Comprovação, por Diplomata
designado pelo respectivo Chefe, d-as
qualificações do auxiliar indicado, inclusive o .conhecimento adequado do
idioma local, ou, no caso de línguas
exóticas, do idioma malf'i empregado
em caráter substitutivo.
Art. 89 Ficam revogados o artigo
82 e seu parágrafo único.
Art. 99 Os servidores do Ministério das Relações Exteriores, inclusive
requisitados de outros órgãos governamentais, deverão, ex vi dos itens
III, IV e VII do Art. 194 do estatuto .dos Funcionários públicos Civis
da truiâo guardar discrição sôbre os
essuntos e funcionários do Ministério,
e não poderão se manifestar, de público, de forma oral OU escrita, sôbre
matéria da competêncàa do mesmo
Mtnistérlo, sem prévia e expressatautortzaçâo da secretaria' de EstadO
Parágrafo único, A transgressão do
disposto neste Artigo acarretará GS
sanções disciplinares previstas nos
Arts. 204 e 205, e no item Vil, do
Art. 207, do Estatuto dos .Funcionários Públicos Civis da União.
Art. 10. Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas GS disposições em contrário.
Brasília, em 8 de abril de 1964;
1439 da Independência e 76t? da República.
RANIERI MAZZILLI

va.sco da Cunha
DEORETO N9 53.879 _ DE 8 DE
f,nRIL DE

1964

Ccmoíementa o Decreto n9 50.332. -de
lO de. março de 1961, e dá outras
providências.

O Presidente da Câmara dos
Deputados, no exercício do .cargo
de Presidente da República, usando
da atrtbuíção que Ihé "confere o ar~
tigo 37 (número 1) da Conetituiçâo:
E tendo em vista o disposto no <1Ir~
tigo 54 da Lei nc 3.917, de 14 de ju~
lho· de 1961 e no Decreto nc 50.332,
de 10 de março de 1961; decreta:
Art. 1Ç'. A criação ou a extinção de
cada serviço de Propaganda e E.'>:pensão Comercial (SEPRO) será det-erminada mediante Portaria do Ministro de Estado das Relações Exte-

rtorea.

§ 19, Em casos excepcionais, quando comprovada a necessidade :(le aumento de c-a-mpo de ação de um SE-
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'PRO, êsse Serviço, mediante Portaria do Minis DY'o de Estado das Re1a
ções
Exteriores,p::>derá ter
uma
Agência no país onde estiver sentaR

do.
§ 29 • A Agência ficará subordinada ao SEPRO a que pertencer.
Art. 29 • Os SEPRO serão localizados nas cidades de maior importância comercial do país de que se tra..
tar .
Art. 39 O Chefe de cada SEPRO
se-á designado pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores. dentre
os Mínístros para Assuntos Econômicos ou dentre os' funclonártos da
Carreira de Diplomata, ficando responsável, em matéria administrativa
e financeira, perante a Secretaria de
Estado das Relações Exteriores diretamente, perante a Missão diplomática cu ainda, perante uma dasRepar tdções Consulares de Carreira ,sedlada na país de que se tratar, a critério do Ministro de Estado das ReIacões Exteriores.
Parágrafo único. Os Chefes do
SEPRO aos quais fôr atribuída responsabflédade administrativa e financeira para com a Secretaria de
Estado das Relações Exteriores nos
têrmo, do presente artigo, serão -ígualmente responsãveís perante a Fazenda Nacional.
Art. 4Q • O Chefe de cada SEPRO
será sempre substituído, em seus impedimentos eventuais. por Um funcionário da Carceíra de Diplomata.
Art. 5º. A lotação do pessoal de
cada SEPRO será fixada, anualmente, em Portaria do Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Art. 69 Os Assessôres de que trata o artigo 3 9 , alínea' a, do Decreto
no 50.332, de 10 de março de 1961,
observado o 'disposto no atdgo 37 da
Lei n? 1.711. de 28 de outubro de
1952, exercerão em comissão a rem-esentaçâo do Ministértc da Indústria
e do Comércio junto ao SEPRO, por
íntermédío de cujo chefe remeterão
mensalmenta relatórios e ínformaçôs-,
à E,xretaría de Estado que representam.
Art. 7? Além dos Assessôres mencionados no artigo anterior, e de
acôrdo com as disponibilidades ()rG::O_~
mentárfas, o Ministro de Estado das
Relações Exteriores poderá ccmissíonar, por prazo não superior a dois anos
e para tarefas específicas, Assístentes Técnicos até o número máximo

de três para cada SEPRD, de coaformídade com a lotação estabelecida no ac-tigo 59.

Art. 89 Os Assessores, Assistentes
Técnicos e os funcionários requisitados para prestar servjços nos SEPRO
perceberão seus vencimentos pelo ó;:gãc a que pertencerem e uma gratífícaçâo que será paga, pelo Mimste
rio das Relações Exteriores, na forma do número VIII do artigo 145 da
Lei nc 1. 711, de 28 de outubro de
1952.
§ 1º Os Assessôres, quando não forem servidores de Estado,' perceberâo o equivalente à gratificação de
que trata êste artigo, acrescido até
o máximo de 1Q%.
§ 2 9. Por iniciativa do órgão
que
representam ou do
Ministério das
E;ela.ções Exteriores, os Assistentes
Técnicos e os funcionários requisitados poderão ser dispensados ad nutumi das funções que exercem em co-

missão.
§ 39 Em casos de conveniência da

administração. o Miriistro de gstado
Relações Exteriores solicitará ao
Ministério da Indústria e do Oomércio a substituição de. qualquer um
dos seus Assessôres junto ao SEPRO.
Art. 99. Ao valer-se dos seviços de
auxiliares locais, demissíveis ad nu~um, Os Chefes de SEPRO aplicarão
a sistemática estabelecida pelo ectigo 44 da Lei nv 3.917, de 14 de julha de 1961, preenchidas as seguintes exigências:
I - Apresentação de atestado de
bons antecedentes, passado pelas autoridades locais ou por duas pessoas
de reconhecida idoneidade.
II - Apresentação de laudo de rigorosc exame médico.

dS.·3

IH -

Idade mínima de 21 anos e

máxima de 40 anos.
IV - Comprovação, por Diplomata
designado pelo respectivo Chefe, das
qualificações de auxiliar indicado, ín-,
clusíve o conhecimento adequado do
idioma local, ou, no caso de línguas
exóticas. do idioma mais empregado
em caráter substitutivo.
Art. 10. Além dos auxiliares Iocaís
de que trata o artigo 99 0& SEPR'O
poderão valer-se dos serviços de economistas; redatores. tradutores, El.'1'quitetos e pessoal de outras catego-:
rias profissionais especializadas, sempre a título precámo .
Art. 11. A aplicação das dotações'
orçamentárias para o custeio dos
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e encargos portuários: restrições quanServiços de propaganda e Expansão
oomercíar 'obedecerá à sistemática' es- -tíbatívas _e qualificatlVas,regulamentabelecída no Decreto no 24.113, de
tações fftossanítártas e medidas de
comércio estatal;
12 de abril de 1934, para Os Serviços
Diplomático e' consular.,
3. proceder ao
levantamento dos
parágrafo único. Somente quando
mejos locais de distribuição e venda
deconrentes de programas, missões e
de produtos
brasileiros e de seus
participação em' reuniões que visam
concorrentes:
à propaganda e expansão comercial
4. proceder à análise das condições
do Brasil no exterior ou congressos
locais de produção, exportação ime ccnferéncías de natureza econômí-,
portação e consumo, de produtos que,
ca e comercial, correrão à conta das
direta ou índu-etamente, concorrem
com artigos brasileiros;
dotações a que se refere o presente
Rlrtigo as despesas de que tratam os
5. proceder à análise do comporDecretos nv 52.467 e nc 52.468, de .12
tamento do comércio entre o Brasil
de setembro de 1963.
'
e o país de que fie tratan ;
6. "manter _um cadastro atualizado
Art. 12. Para o perfeito desempedas firmas brasileíraa e locais intenho de suas funções, os SEPRO deressadas no comércio entre OS dois
ver~ manter a mais estreita coopepaíses;
raçao com a Missão Diplomática; as
7. Prestar assistência. aos exportaRepartições consulares e demais redores e importadores brasileiros, ínpresentações de órgãos brasileiros seclusive, e a pedido dêstes, junto às
diados no mesmo país, a fim de eviautoridades;' locais, câmaras de areitar duplicação, de esforços, desperdítragem e entidades congêneres;
cio de recucsos ou superposição de
8. acompanhar cuidadosamente as
atribuições.
atividades de firmas brasileiras que
F'larágra.fo único. As eventuais dúoperem Da área e exercer fiscalizavidas de competência entre JS SEção sôbre produtos COm título de proPRO, as Missões diplomáticas e ae
cedência do Brasil;
"
Repartições consulares serão dirtmt9, organizar ou distribuir mostruádas pela Secretaria
de Estado das
rios da produção brasileira permaRelações Exterjorea.
nentes ou temporários;
Art. 13, A fim de assegurar estrei-.
10. Incentivar e tornar efetiva a
ta. colaboraçâa entre as entidades das
participação do Brasil em exposições,
classes produtoras e os SEPRO,a Sefeiras e certames internacionais;
ereta-na de Estado das Relações zx11. proceder à publicação de fotenores manterá um sistema regular
lhetos e boletins comerciais medrande consultas com a Confederação Naapr-ovação da Secretarie. de Estacional da Indústria, a Confederação te
do das 'Relações Exteriores,
Nacional do Comércio, a Oonredeta§ 19 Sempre que possível, cada
ção Rural Brasileira e as Federações
SEPRO atentará, ainda, para as pose Associações representativas.
sibilidades de estímulo ao investiArt. 14. Aos SEPRO compete exementa de capitais privados no Brasü.
cutar as di-etrlzes da Secretaria de
§ 29. Quando autorizado, em cada
Estado das Relações Exteriores com
caso, pela Secretaria de Estado das"
respeito às 'medídas tendentes ao reRelações Exteriores, o SEPRO podesenvolvímento do comércio exportará também providencial' a publicação
dor brasileiro. assim como divutgar
da matéria de índole cultural ou cimformaçôes de natureza comercial,
entirrca, ou destinada, ao tncrem'enno que -se compreende o seguinte:
to da imigração e do turismo.
1. manter estudo atualizado das
Art. 15. Cada SEPRO executará um
condições de exportação de produtos
programa anual de trabalho, na debrasileiros comparadas com as
de
terminação do qual a Secretaria de
seus concorrentes, "excedentes exporEstado das Relações Exteriores contáveis, qualidade. preço, modalidade
siderará as sugestões e proposlçôea
de pagamento, prazo de entrega, i:eque receber das Missões diplomátigjme de exportação e transporte;
cas,
das Repartições consulares e dos
2. manter estudo
atualizado das
próprios SEPRO,
condições de importação de s,rtig"ol3
Art. 16. Na tradução, para idioma
bresilerros, comparadas com as de
local, da denominação de cada Ser"
seus concor-rentes. \sobretudo no que
viço de Propaganda e Expansão 00se refira. a direitos aduaneiros, taxas
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43 da Lei nz. 4.069, de 11 de junho
de 1962, sclícítar o resgate antecipado
do empréstimo, mediante a obtenção
deraçâo Os usos e costumes do país
de que se tratar e as praxes jnterr,a.. de poder liberatório da "Obrigação
do Empréstimo de Emergência".
cíonaís,
.,
§ 19. A partir do exercício rmanArt. 17. :f.:ste decreto entrará em
ceíro de 1964 serão resgatáveis, mevigor na data de SUa publicação. :rediante o pagamento do ímpôsto de
vogadas quaisquer outras disposições
renda, as ímpcrtáncías do -empréstiem contrário.
mo recolhido efetivamente em 1962.
~ 29 , Aos títulos representativos do
Brasília, em 81 de
abril de 1964;
1439 da Independência e 769 da. Re-_ pagamento ou recolhimento efetuados
após o exercício de 1962, seráiconcepública ..
dido poder Iíberatóríc para pagamenRANIERI MAzzILLI
to do ímpôsto de renda devido a partil' do segundo ano subseqüente ao
Vasco da Cunha
da respectiva emissão,
§ 39. Em se tratando de ímportâncjas arrecadadas mediante' -desccnto
DECRETO N9 53.880
DE 10 DE
nas fontes, o poder Iíberatórío dosABRIL DE 1964
titulas respectivos será concedido após
o transcurso de dois (2) anos contaDispõe SÔb1"e resgate do empréstimo
dos do mês em que tenha sido efePúblico da Emergência
instituído
tuado o recolhimento do empréstí-

mercíal, a secretaria de Estado das

Relações Exteriores levará em- coneí-

pela Léi n.') 4.069, de 11 de junho
de 1962, e dá outras providências.

-O Presidente da Câmara dos Deputados no exercício do cargo de pre~
sídente da República usando da abribtnçâo que lhe contere o artigo 87.
inciso I, da Constituição, decreta;
CAPÍTULO I

Do

Resgate do Empréstimo Público
de Emergência

Art. 19 • O prazo de resgate do
"Empréstimo Público de Emergência"
é de sete (7), anos, contado mensal.,
mente, fi parti"!' de junho de 1962.
Art. 29. As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" referidas no
artigo 79 do Decreto nv 1.394, de 13
de setembro de 1962, consideram-se
emitidas no mês em que fôr recolhida aos cofres públicos a respectiva
importância.
Parágrafo único. Enquanto não forem emítddos os títulos definitivos,
valerão como cautelas das "ObrigaçÕ2s do Empréstimo de Emergência"
Os recibos ou guias fornecidos ao subscritor, em caráter provisório, de acôrdo com o artigo 49 do Decreto' número 1. 394, de 13 de setembro de 1962.
Art. 39. Para efeito de pagamento
do ímpôstc de renda de-vido (1 part!r
do exercício financeiro de 1964, é fa-cultado aos contribuintes do ímpôsto
d-e renda, pessoas físicas ou jurídicas,
subscritores do mmprést.imlo Público
de. Emergência, instituído pelo artigo

mo.

Art. 49. O resgate de que trata o
artigo anterior deverá ser solicitado
na data da entrega da declaração de
rendimentos do contribuinte subscritor OU da apresentação da guia de
recolhimento do imposto descontado
na fonte.
parágrafo único, Na própria declaração de rendimentos ou guia de recolhimento do ímpôstovdescontado na
fonte, o subscritor fará índícaçàc do
número do comprovante da subscríçâo, data, local e importância do i'ecolhírnento do empréstimo objeto dq.
compensação pedida,
Art. 59. Dentro do prazo, ímprorrogável, de cinco (5) dias corridos,
contado da data da entrega da declaraçâo de rendimentos ou da apresentação da guia de recolhimento do
ímpôato descontado na fonte, o contrfbuínte subscritor -deverã requerer,
em separado, à repartição lançadora
do ímpôsto de renda, diretamente O~
por intermédio das repai-tíções arrecadadoras, o resgate do empréstimo
pare o pagamento total ou parcial do
tributo, indicando na requerimento ç.
número, a data e o local da entrega
da sua declaração de rendimentos 011
da guia de recolhimento do ímpôsto,
ao qual juntará, obrtgo.tõrtamente, o
comprovante original da subscrição
do empréstimo,
Parágrafo único. O pedido tormulado fora do prazo fixado neste artigo será considerado no exercício sub;
seqüente .
Ar t. 69· O subscritor do empréstdmo poderápleite,ar o pagamento do
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ímpôsto de renda por êle devido a
partir de 1964, mediante compensa.
cão com o resgate do empréstimo representado por títulos de valor 19lWJ
ou inferior à ímporbâncía do tributo
devido.
CAPÍTVLO

TI-

Da Rotina Para Con.tr.ôi!e do Serviço

Art. ~ 7Q • Com base nos elementos

de que dispuser, inclusive nas rela-

ções nominais a que se referem os
artdgos 59 e 6'? do Decreto nv 1.394,
de' 15 de setembro de 1962, publicado
no Diário Oficial de 19 do mesmo mia
. e ano, compete:
I às repartições lançadoras do
ímpôstc de renda:
a) processar, sem juntar a declaração de rendimentos, o pedido de'
formulado pelo
resgate antecipado
subscritor do empréstimo;
b) conferir Os documentos apresentados e certificar no processo de resgate a procedência do pedido, inutilizando o comprovante apresentado
com carimbos ou picote;
C) conferir e certificar na 'declaraÇ~0 de rendimentos a exístêncía de
pedido de r-esgate;
d) compensar no, cálculo do Impôsto de renda devido a importância do
empréstimo resgatável, antecipadamente, cobrando, se houver, a díferença de ímpôsto;
e) encaminhar à respectiva Contadoria Seccional o processo de resgate.
II - _À Contadoria Geral da República através «e suas delegações:
a) conferir os documentos apresen-

tacos:
b)

escriturar no sistema patrtmo-

mal. a responaabílídade assumida pelo., Tesouro Nacional pe-rante os

subscritores do Empréstimo' Público
de Emergência e resgate dessa responsabilidade à medida em que se
processar;
c) proceder no ststema financeiro
ao registro do resgate e recolhimento
do ímpôstc de exercíoíc em que haja
sido compensado o empréstimo:
d) encaminhar o processo de resgata à Caixa de Amortização ou à Delegada Ptsoal:
!lI - As Delegacias Píscaís:
a) cancelar por resgate a ínscrtçâo
do título do contribuinte do empréstimo de emergêncía:
b) comunicar à Caixa de amo-uaaçâo o resgate efetuado;
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c) encaminhar o processo de res~
ge.te à Divisão do Impôsto de Renda;
IV - A Caixa de Amortizaçâc: '
a) cancelar por resgate a inscrição
dos contribuintes que subscrevam o
empréstimo _compulsório no Estado da
Guanabara:
b) dar baixa de circulação dos títulos resgatados;
c) encaminhar o processo de '!.'€SM
gate à Divisã-o do Impôsto de Renda.
V - A D'vísão dó Jmpôsto de Ren-

da:

a) ultimar o
exame do processo
de pedido de resgate para o pagamento do ímpôsto de renda, podend-o promover as diligências que julgar
necessárias, inclusive a juntada de
declaração de. rendimentos e a solí ..
citeçâc de informações dos órgãos
que funcionaram no processo;
.
b) havendo dúvidas fundadas SÔ~
brea legitimidade do comprovante do
empréstimo (recibo ou gula) , determinar, desde logo, a cobrança da to'talídade do ímpôstc, com acréscimo
de multas cabíveis,
cancelando a
compensação e determinando a epuração da responsabilidade criminal do
contribuinte que houver requerido
fraudulentamente o resgate do empréstimo.

CAPÍTULO III

Disposições

diversas

Ark 89 • E' assegurado ao contrlbuinte subscritor o direito -de requerer à Caixa de Amortização e às Delegacias Flsca-is o desdobramento dos
seus titulas, depois de encerrado o
segundo ano subseqüente ao do recOlhimento da importância do Empréstimo Públíco de Emergência.
Art. 9? A importância do Empréstimo .Público de Emergência compencada com o Imcõeto de renda devido
pelo subscritor a partir de 1964, será
lançada como, renda tributária arrecadada no exercício financeiro correspendente, fazendo-se, paralelamente,
a escrituração do resgate da divida
pública respectiva.
Art. lO. Não é permitido o resgate
antecipado, a que se refere o artigo
9,
3 para apagamento de diferenças
do ímpôsto ou para a liquidação de
débitos cobrados ex otticio pelas autoridades lançadoras do ímpôato de
renda."
Art 11. O comprovante original do
recolhimento do empréstímo : (recibo

10

ATOS

no PODER ExECUTIVO

ou guia) poderá ser substituído por
certidão passada pelas autor-idades
competentes. observadas as disposições
legais próprias e as normas admlnlstratavas correspondentes.
Art. 12. As "Obrigações do Empréstimo de Emergência" não terão
poder líberatório para pagamento do
ímpôstc de renda devido entre os
dias 5 a 31 de dezembro de cada
ano.
Art. 13. Para cessação da fluência
de juros, considera-se a data em que
fôr apresentado o requerimento como
a do resgate do empréstimo.
Art. 14. O Ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda resolverá os ca80S originados de dúvidas na aplica-

ção dêste decreto.
Art. 15. A Direção Geral da Fasenda .Nacíonal, a Caixa de Amortização, a Contadoria Geral da Repú ..
blíca e a Divisão do Impôsto de Renda.

expedirão as instruções que se fizerem necessàrtés à fiel execução do
presente decreto.
Art. 16. 'Continuam em vigor as
disposições do decreto. nv 1.394,. de
13 de -setembro de 1962, que não eon.,
trarial'e,m as dêste decreto,
Brasília, 10 de abril de. 1964; 143Q
<ta Independência e 76Ç> da República.

DECRETO NQ 53.88-2 ABRIL DE 1964

DE

19 DE

R.et'oga o Decreto n 9 52.3'49, de 12 de
açôeto ae 1963, restabelecendo as
disposições do Decreto ni?.43. 024, de
9 de janeiro de 1958.

OPI1esidente da Câmara dos Deputados no exercício do cargo de Presidente da República" usando da ata-ibuíção que lhe confere "O art. 87, item
I, da Constituição, decreta:
Art, 1ÇI F10a revogado o Decreto número 52.349, de 12 de agôsto de 1963
,e réstabelecídas as disposições do Deereto nc 43.024, de 9 de janeiro de
1958.
Art. 2° O presente decrete entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as dtsposíçôes em contrá-,
mo.
Brasília, 10 de abril de 1964;
143Q da Independência e 76? da Re-

pública.
RANIERI MAZZILLI

Arnaldo Lopes sussekind

. RANÍBRI MAZZILLI

otavio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 53.883 _
ABRIL' DE 1964.
DEORiETO NQ 53.881 -

DE 10 DE

DE

13

DE:

Revoga o Decreto n Q 53,,700, de 13 de
março de 1964.

ABRIL DE 1964

Revoga o Decreto n Q 51.861, de 22 de
março de 1963

o presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de presidente da República, 'usando da atrt"
buícâo que lhe confere o art. 87, item
I, da Constítuíção, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto núrner'Ú 51.861, de 22 de nlarço de 1963.
Art. 2? O -presente decreto entrará
12m vigor na data da sua publteaçâo,

O presidente da Câmara dos Deputados. no exercício. do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. \ 87, I,
da constituição Federal, decreta:
Art. I? Fica revogado o Decreto
número 53. 7:CO, de ·13 de março de
~964

.

revogadas as díspostções em centrá-

Art. 2Ç1 ãste decreto entrará em vigor na data da sua publtcaçâo, revogadas as dispcstções em contrário.
Bra.siLa, 13 de abril de 1964; 143\1

1'i-o .

da Independência e" 769 da República.

Brasília, 10 de abril de 1984;
143Q da 'Independência e 769 da Re~,
pública.
RANIERI MAZZILLI

Artuüâo Lopes Suesekitui

'

RANlERI

~AZZILLI

Luiz Antônio da Gama e Silva
Arnaldo Sussekind
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DECRETO NQ 53.884 ABRIL DE 1964

llE 13 DE

ExtingUe o Instituto Superior de Estiuice Brasileiros.

o presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de rrestdente da Repúbl.oa, no uso das atribuições con-stantes do a-rt. 87, metso
I da Constituição Peceral. decreta:
Art. 1Q Fica extinto o Instituto Supericr- de Estudos Brasileiros, criado
pelo Decreto n? 37.608, de 14 de julho
de 1955.
Art. 29 O Departamento de Admi-

nistração do Ministério da Educação

e Cultura, ficará responsável por todo

o acervo do ISEB, até que, lhe seja
dado destano conveniente.
Art. 39 O Min'stro da Educação e

Cultura baixará os atos que se tornarem necessários para os fins pre'vistos no art. 2'\ dêste Decreto.
Art 49 í:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasil'a. 13 de abril- de 1964; 1439
da Independência e 76Q da República,
RINIERI MAiZILLI

Luiz Antônio da Gama e Silva

DECRETO N(l 53.885
ABRIL DE 1964

DE 13 DE

Revoga Os Decretos de ns. 53.372 e
53.373, de 31 de aeeembro de 1963,
reterentee -à Universidade Federal
ãe São Paulo e dá outras proniâéncíae,

o presidente da Câmara dos Deputacos, no exercíc.c do cargo de Presjd ente da H.epública, no uso ele suas
atribu çôes, resclve:
Art. 1Q Ficam revogados os. Decreto.:- de ns. 53.372 e 53.373. de 31 de
dezembro de 1963.
.
Art. 2Q Fica o Diretor da Escola
Paul.ata de Medicina, com -cde na C1dade de São Paulo, autorizado a movtmentar os recursos consignados no
Orçamc.ito da. União à Un.versidade
Federal de São Paulo, de acõrdo com
um plano de enncacâo.a ser aprovado, previamente, pelo Ministro da
Educação e Cultura.
Art. ·3 Q Fica, o Dlretcr da Escola
Paulista de Medicina igualmente au-

11

tor lzadc a criar e instalar cursos nréuníversitártos.: que deverão funcionar
a par-tir de 1964, e cuja estruturaçâc
será planejada pela referida Escola
com a cooperação da DiretorIa do
Ensino guperror .
Art,. 4· Para os fins previstos não
artigo anterior, utilizará a Escola
Paulista de Medicina, enquanto julgar necessário, as instalações da Escola Técnica Industrial de São Bernardo do Campo.
Art. 5º Os recursos para o tuncíonarr-entc dos cursos pré-uzuversltários referidos no art. 39, serão .reüradoa 'do Fundo Nacional do Ensino
Mécno, sem exclui!" outras disc-uubíIídades com que possa contar o Ministério da Educação e Cultura.
Art. 6Q O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de abril de 19')4: 143(>
da Independência e 76Q da República.
RANIERI MAZZILLI

Luiz Antônio da Gama e s::va

DECRETO N9 53.886
DE 14 DE
ABRIL DE 1964
Revoga o Decreto n9 53.465, de 21 de
janeiro de 1964, que instituiu o
Proçramui Nacional de Aljabetiz-c.'Ção
do Ministério da Educaç/io e CultU1'a.

o Presidente da Câmara 'dos Deputados, no eXGTCÍcio do cargo de Presidente de. República, no uso das atrtbuições constantes do art. 87, inciso
I, .da Constituição Federal e
Considerando a necessidade 'de reestruturar o Planejamento para a elí..
minaçãc do analfabetismo no país;
Considerando ainda que o material
a ser empregado na Alfabetização da.
População Nacional deverá veicular
idéias mtidaménte democráticas" e,
preservar as instituições e tradições
diB nosso povo;
Considerando, finalmente, que o
Departamento Nacional de Educação
é o órgão do Mmtstérro da Educa-ção
e Cultura ao qual incumbe, por lei,
a administração dos assuntos de educação, decreta:
At-t. 19 Fica revogado o Decreto
nv 53.465, de 21 de janeiro de 1964,
que instituiu o programa Nacional
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de Alfabetização do 1Vlinistério da
Educacão e Cultura.
Art. -29 O Departamento Nacional
de Educação recolherá todo . o 'acervo empregado" na execução do Pcograma Nacional de
Alfabetização,
cuíos recursos também ficarão à disposição daquele órgão.
.
Art. 3" Ü' Ministro' doa EducaçãO e
Cultura baíxará os atos que se ternarem necessários para a execução
dêste Decreto.
Art. 4,9 O 'presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publíceçâo.
Brasília, 14 de abril de 1964. "1439
da Independência e 76'? do. Repúüli-

ca..
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Art. 29 A Campanha Nacional de

Material de Ensino fará a publicação

e distribuição die livros didáticos, de
'acôrdo cem escala prioritária. previamente aprovada pelo Conselho Fe·
deral de mduoação.
Art. 3° ~ste decreto entraaá em l"i~
g or na data de sua publíoaçâo, retogadas as disposições em contrário.
Brardlía, em 14 de abril de 19$4:;
1439 da. Independênci-a e '16~ da República.
Ra-N-IERI MAZZILLI

Luiz Antonio da Gama e Silva

DECRETO

Th[AZZILLI

N° 53.888
ABRIL DE 1964

DE 14 SE

Luiz Antonio da Gama e Silva
Declara existente a
Brasileira de Bridge.

DECR.ETO N'? 53.88'{

DE

14

DE

'ABRIL DE 1954

.DiSzjõe sôbre edição de livros didáticos e revoga o Decreto n'? 53.5-83,
de 21 de fevereiro de 1964.
o Pre-ddente daCâmaca. dos Deputadcs, no exercício do cargo de P-residente da República, no usa das
ata'íbuíçõss que lhe confere o art. 8.7,
item I, da Constituição:_
a) Considerando
que o Decreto
nv 53.583, de 21 de fevereiro de 1954,
fere o princípio da liberdade do ensino, ao declaear .a oorfgatoríedade
de inclusão de livros didáticos editados pelo Ministério da Educação e
Cultura entre os que forem eeiecíonados para as diferentes séries e dís-

cíplínas;
b) Considerando que a Lei
núrne1'0 4. (}24, de 19-61, estabeleceu em seu
artigo 110 o prazo-de cinco (5) anos
para a Implantação de sistemas es·
taduaís de ensino, prazo êste a se
completar em dezembro de 19,36;
C) Considerando
que os sistemas
estaduaís de ensino e a própria Lei'
nc 4.024, conduzem à diversificação
do ensino, desaconselhando por mais,
esta razão a adcçâo do livro ofícíal:
d) Considerando que a Camuanha.
Nacional de Material de Ensinô tem
atendido com êxito às suas finalidades, que devem ser amjilíadas e estimuladas; resolve:
Art. 1 Fica revogado o Decreto
no 53.583, de 21 de fevereiro de 1964..

º

Confederação

O Presidente da' Câmara, dos Depu,
tados, no exercício do cargo de Pre.,
sldente da República usando da atrt,
buição que lhe confere o art. 07, número I, da Constituição. e nos têrmos
do art. 57, parágrafo único, do Deereto-lei nv 3.199, de 14 de abril de
19<U, decreta:
Art. 1° E' declarada existente a,
Confederação Brasileira de Bridge,
Art. 2° Os estatutos da Confedera;
cão Brasileira de Bridge entrarão em
vigor depois de aprovados pelo con,
selho Nacional de Desportos, em pã.,
aecer homologado pelo Ministro da
Educação e cultura.
Art. 3° Uma vez constituída, será
a Confederação B:!'asi1eira de B~'ijge
a entidade máxima da direção nacic;
na] do Bridge.
Art .. 49 Revogam-se as disposiçôes
em contrário.
Brasília, 14 de abrlk de 1984; 143~
da Independência e 769 d;3J -República.
RANIERI MAZZILLI

Luiz Antônio da Gama e snoo

DECRETO No? 53.889 ---..:
ABRIL DE 19-ê4

DE

14

Revoga o Decreto n Q 51. 857, de

DE

2{)

de

março de 1963, e dá outras Pf"O'ViCiências.
'

o presidente da Câmara dos Deputados, no exercício do cargo de Pre-:
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sâdente .da República, usando da' atribuição que lhe confere o art. 8'7, incíso I, da Constituição' Federal, reeoive:
Art. te Fica revogado o Decreto no
51.851, de 20 de março de 1963, contínuendo .o Automóvel Clube do Brasil
como entidade de direção nacional do
automobilismo, na forma do artigo 10,
do Decreto-Jeí n93.199, de 14 de abril
de 1951.

nrt.. 29. ttste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de abril de 19ô4; 143"
da. Independâncja . e 713" da Repúblif.l&.
RANIERI MAZZILLI

Luiz Antonio da Gama e Silvw

E'ECRETO N" 53,890
ABRIL DE 1964,

DE

20

DE

Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o ri'tig
87, item I, da Ccnstituiçâo b~J.ei. 111,
decreta:
Art.. F' Incumbe 13.0 Mirussro de
Estado Extraordinário pare o Planejamentc e Coordenação Eccnôm.ca
l}

dirigir "e coordenar a revisão do olano

nacional de desenvolvimento eccnôm.cc. em cooperaçãorcom os órgáos
competentes da Admínlstração. exercendo, símultãneamente, a ruooao de
Ooerdenador-Geral da Assessoria 'I'écmoa "da Presidência da Repúcltca,
com ::t.s atribuições definidas no D.;'.~
ereto nv 52.256, de 11 de i UÜ10 de
1263, que dispôs sôbre a Coordenação

do Planejamento Nc.cional.
Art. 2° O presente decreto entrará em vigor na data de SUB, publlcaçâo.
Brasília, 20 de abril de ~964; 1.43(;
doa Independência e 769 da Repúbüca.

JI,~jUon Soares Campos

23

DE

O Presidente da República, no uso
de suas atrrbuíçêex, ao ter notícia de
f't.Iecimento de SUa Excelêncí.. o senhor Dímrtar Ganev, Presidente do
Presidlu-' ~3, vesemotéta Nacional .1~
República Popular Bú'gara, decreta:
'Arl.'tigo único, :E declarado lut-o cnctal em -todo o Pais, por três dias, a
parb'r desta dat:ot,em sinal de pesar
pelo falecimento de Sua Excelência o
Senhor Drmitar Ganev. Presidente do
Presidntm da Assembléia Nacional -da
República Popular Búlgara .
Bresílía, 23 de abril de 1964: 1439
da Independência e 7G? da. República.
H. CASTELLO BRANCO

o

CASTELLD BRANCO

DE

Declara luto oficial em todo o País
por motivo do tulecimento do Presidente do Presuiiura da Assembléia
Nacional da
República Popular
Búlg ar a .

Milton

}}ispõe eóore as atribuições do lv! in-ff>trc de Estado Extraordinário l;ara
o Planejamento e Coordenação EO,?nômica,

H.

DECRETo N..;> 53.391 .ABRIL DE 1964

SOaT~S

Campos

DECRETO N° 53. 892

DE

24

DE

AERIL DE 1964

Abre, velo Ministério da Viação e
Obras Publicas, em. lavor do Deportamento Nacional de Obras Contra cs .Sécas. o crédito ex(raordiná.·
rio de Cr$ üOO.OOO.C·8D,IJO para a
fim de menciona.

o Presidente da. República usan-do
da atribuição que lhe confere o artigo
&7, item. 1 da Constituição Federal,
tendo ouvido o Trtbunal de Contas
eôbre a Iegahdads da abertura do
crédito extraordínárlo, fendo em VlSte. o que dispõe o art. 94 do Regulamento Geral de Contabilidade PÚblica,
consíderanôo que vár-ios municípios
do Estado do Ceará estão sendo as.. .
Wi3.GcS p81' fortes ínundaçôas. e
ccnaíderando que, pela, intensidade
do flagelo e extensão da zona attngida.. · se impõe o socorro imediato da
União. através de obras de emergênClH e serviço de. as-sistência às popuIaçôas, decreta:
Art. I? Fica aberto, pelo Ministério
da Viaç§.o e Obr-as Públicas, em favor do Departamento Nacional de

ATOS DO

PODER

-Obras contra. as Sêeas, o crédito extraordinário de Cr$ 600.O{)O, OOO,I}(}
(seiscentos milhões de cruzeiros) a
fim de atender à calamidade que O1'a
assola. regiões do Estado do Ceará,
atíngídas por fortes inundações,
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bl'asilia, 24 de abril de 1964; ~43.Ç
da Independência e 769 da Repú;blk:a
H. CASTELLQ BRANCO

Juarez Tâvora
Octania Bulhões

DECRETO N9 53.893
DE 24 DE
ABRIL DE 1964
Manda retier os Planos' preferenciais
de Obras
dá outras providências,

e

O Presidente da República usando
da atribtnçâo que Ihe . confere o artigo 87, inciso I da Constituição, e
Considerando que a expans ào do
sistema. de Transportes nacional deverá se processar de maneira a atender não só ra mterêsses do desenvolvimento sócio-econômiCQ, como a imperativos -de segurança;
Ocnstderando qUe a. situação financeira do Pais não permitirá a. curto
prazo sem agravar sensivelmente ~ o
ritmo Inflacíonárío a tntensittcaçao
simultânea de todos' os empreendimentos que possam atender aos fins
acima, impondo-se por isso o. e~ta
belecímento ce um critério príorttário;
,
.
Considerando que a execução d~ssas
obras, pela sua importância e ritmo,
exige Normae Especiais que devem.
não só obedecer estritamente à legtsIação em _. vigor, como' evitar qualquer
favorecimento administrativo incompatível com a ação pública;
. Considerando que os planos Preferenciais de Obras, já aprovados. dei-·
xaram de, atender, em grande parte.
as razões menciona-das, quer no que
se refere à seleção de empreendimentos quer' 'no tocante à forma de
execução; decreta:
Art. 19 Os Planos Preferenciais de
Obras a cargo das Autarquíasivín.culadas ao Ministério da Viação e
Obras Públicas, baixados com os de.eretos 53.'152, de 10 de .dezembro de

ExECUTIVO

19$3, 53.537, de 5 de fevereiro de
1964, 52.f,173, de 13 de setembro de
1963, 52, 79{) de 30 de outubro de 1963·
53.316, de 16 de dezembro de 1963,
E, Motivos nc B-71. de 27 de agôstc .
de 1963, e outros, serão revistos de
acõrdo com as normas constantes do
pres-mte• decreto.
Art. 2(1 Dentro do prazo máximo de
30 dias, os Conselhos dos órgãos referidos no art. 19 procederão à revisão dos respectí VOs Pianos Preferenciais, sem paralízaçãr, das obras
já ínícíadas, tendo em vista a seleção de empreendimentos prlorttãrtos
d.o ponte-de-vista sócio-econômico e
pclltico-estratégtco, a forma de execução dos serviços e 3,. compatlbiüdade entre 05 fins visados e OS meios
díaponívets . para alcançá-los.
parágrafo único.' Os Planos Preferenciais das Autarquias cujos Conselhos ainda não tenham sido instalados, serão revistos pelo próprio órgão executivo,
Art. 30 • Os Planos Preferenctats revisto, na forma do art. 29 serão SUO""
metidos à homologação do Ministro de,
Estado e aprovação do Presidente da
R-epública, mediante decreto.
Art. 49 As obras e serviços coustantes dos Planos preferenciais deverão ter seus serviços programados e
aprovados pelos .respectávos Conselhos; nêtes serão 8.plicadas,' íntegre lmente. as dotações orçamentárias,
concedidas, além dos recursos .anuaía
dos Fundos próprios .da Autarquia,
ccmnativeís cem. a prtcrídade e urgêncía que ora lhes são conrenoée.
§ 1°
Os demais empreendímenteo
não conaíderaôos prioritártos terão
prosseguimento, quer à. conta de dotações 'orçamentárias próprias quer 11«
. parcela díspontvel dos Fundos específicos da Autarquia. segundo programa anual aprovado . pelo respectivo
Conselho e homologado pelo Ministru
de Estado.
S 29 'Nenhum,a Obra nova, rore
do Plano Preferencial, deverá ser Iniciada por conta dos Fundes próprios,
sem que as obras prioritárias estejam concluídas.
§ 39
Os empreendimentos cónsrderados nos pl::mos Preferenciais nã-o
terão suas dotações orçamentáriag ineluídas em qualquer Plano de COntenção de Despesas.
Art. 59. Ficam revogadas, a partir
da presente data, tôdas as autorizações presídencíaág ou disposições cons-
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tantes de decretos que aprovaram 00
Planos Preferenciais. para a adjudicação de serviços e obras, aquístçâo
de materiais e equipamentos, sem
conconrêncía pública; 110.. forma do
art. 246 do Regulamento Geral do
Código de: Contabilide.,de Pública ou
em desacôrdo 'com OS regulamentos
e normas bâíxados pelo respectivo
Conselho.
parágrafo Primeiro.
Sempre que
imprescindíveis, as dispensas de concorrência pública serão solicitadas,
em cada caso, e, uma vez concedidas
na forma da letra "a do art. 246, d~
Regulamente do Códig-o de Contabütdada Pública úa União, obrigarão à
concorrência administrativa ou coleta de preços, para a respectiva adjudicação ou execução de serviços.
parágrafo Segundo. A concorréncla admínístratdva ou coleta de preços será efetuada entre firmas regiatradas nas Autarquias. segundo normas aprovadas pelos respectivos Ó1.....
gãos deliberativos, homologados pelo
Ministro de Estado, tomando-se como base as tabelas de preços em vigor.
Art. 6() Os contratos e ajustes referentes à execução de serviços. obras
e aquisições de materiais, já firmadas pelas Autarquias vinculadas ao
Míntstérjo da Viação e Obras PÚblicas, adjudicados sem concorrência
ou coleta de preços, devem ser revistos pelas Autarquias tendo em vISta o mterêsse do serviço. o resguardo da moralidade administrativa e o
cumprimento das formalidades legais
VIgentes.
Art. 7.r! nste decreto .entrará em
vigor na data de sua. publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 24 de abril de 1964. 1430
da Independência e 769 da Repúpública.
H.

I)

Tronco principal Sul (T.P.S.)
aJ Itanguá-Engo Bley

b) Mafra-Roca Sales
c) Roca Sales-Montenegro
b) Brasília-Pires do Rio

II)

<

Remodelação dos traçados

a)

Pires do Rlo-Araguarí

b)

Araguarí-Uberlândía

UI)

Tronco circular do Nordeste
(T-2)

aJ Petrcuna-galgueiro

orateüs-orttcica- Al tos-Teresina
IV) Ligaç6es
a) Roca Sales-Muçum-Passo Fundo
b) Suzana-Ribeirão Pires
c) Cerro Largo-Santo Angelo
d) J>a,peri-Terminal Marítimo de
Santa Cruz.
Art. 2'-' Os trechos ferroviários actma específícedos deverão ter seus
serv1ços programados e aprovados
pelo Conselho Ferroviário Nacional
e nêles serão aplicados, Integrahnente, as dotações orçamentárias COIlcedidas, além de recursos substanciais
do Fundo Nacional de Investimentos Ferroviários, campa tíveis com a
prioridade e a urgência que ora lhes
são conferidas.
§ 19 Os. demo is empreendimentos
ferroviários não considerados pt-íorftártos, prosseguirão seus serviços, seja
à cont-a1as dooa...ões orçamentárias
próprias, seja à conta de parcela disponível do FU11dO· Nacional' de Investimentos Ferroviários, segundo programa anual aprovado pelo Conselho
b)

Ferrovíár!o Nacional.
'...
§ 29 Nenhuma obra nova, de extensão ferroviária 'deverá ser iniciada,

CAST:ELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO Nv 53.894 - DE 24 DE
ABRIL DE 1964
Retifica disposições
dos
Decretos
-nse, 53.152 de lr{) de dezembro de
1963 e 53.537 de 5 de fevereiro de

1964 e" estabelece novas

tdgo 87, inciso I da Constituíçâo, decreta:
I
Art. 1\l Fica apro~;ado O Plano
Preferencial de Extensão Ferroviárta, constituído dos seguintes trechos
ferroviários :

normas

para SUa execução.

O Presidente da República usando
de. atribuição que lhe confere o Ar-

por conta do Plano Nacional de In':"
vesbímentos Ferroviários, sem que os
trechos prioritários acima estejam
concluídos ,
§ 39 Os empreendimentos ferroviários considerados no presente Plano
preferencial, não terão. suas dotações
orçamentárias ínçluides em qualquer
Plano de Contenção de Despesas"
Art. 39 A adjudicação de serviços
e obras para execução dos trechos
acima considerados, quando em casos
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justificados fôr dispensada acon~
corrêncía pública, será, obrigatõrtamente efetuada por concorrência administrativa OU coleta .de preços eu ...
tre firmas 'regtstradas no Departamento Nacional de Estradas de Ferro, segundo normas aprovadas pelo
Conselho Ferroviário Nacional eho-

não previstos nas Tabelas de preços
unitários, observadas as prescrições
acima, a adjudicação poderá ser feíta
por preços aprovados pelo Ocnselno
Ferroviário Nacion'al.
.
. Art. __4<:1 aete decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, ncando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 24 de abril de 1964, 1439 da

. mologadas pelo Ministro de Estado,

tomando-se como base as 'I'abeias de
preços' umtáríos em vigor, obedecidas
as demais normas legais admíníetratives vigentes.
Parágrafo úníco. Em casos espe..
ctets. quando se tratar de serviços
DECREI'O

N9

EXECUTIVO

Independência e 76 9 da República.
H. CllSTELLO BRANCO

Juarez Távora

53.895 -

DE 27 DE ABRIL DE

1964

Fixa a distribuição em ca&~ A?"ma e em coao pôsto, das funções gerais
dos otíciaie do EXé1'Cito," a tnqorar a partir de 24 de abril de 1964.

O Presidente d-a República. usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I da Constrtuícao Federal e tendo. em vista os parágrafos
19 e 51) do artigo 37 da Lei nc 2.:651, de 11J de dezembro de 19:5'5, decrete.:
Art. 1<:1 São 0.<:; efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distribuídos em cada Arme. e em cadá pôstc pelas. funções gerais (QEMG e
QSG) e pelas f'.H1ÇÕes prtvatívas da seguinte forma:

I

Funções I
Gerais

Armas

Postos

QEMG

e QSG

1

\
1

Efetivo

Funções
Privativas

I

,

1

I

I

I

i Infantarta

Coronel

Ten Cel

i

Cavalaria
Artilharia

··.····1

1

I n:ngen~ari,:

············1

I

\ Comumcaçôes

i

! Infantaria

\

Cavalaria
! Artilharia

1

······.·:.···1
.

I I:!.ngenh,arie._
l Oomunícações .
1

'1'
.

Major

54

75
6

194
83
115.
9

1

i

i

II
I

39
24
23
20
1

,,I

97
37

I

50
9

I
I

71

I

I
i

Infant-aria

cavalaria
Artilharia
Engenharia
Comunicações

ss

'.

\

i
f

390
220
105
6

Previsto

I
I
I

por

Pôstc

340

11

I
I
!
I
J

00.

!
I

237
96
17':;

92
24'

1.34.
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Funções
Gerais

Postos

Armas

Ii

Efetivo

I

I

previsto

Funções

QE.i\4G

I Privativas

e QSG

,I

por
Pôsto

i
I

.

1

Infantaria

1

Ca~alari.a

Capitão

Artilharia
.........
Engenharia
!
Comunicações
1

216
73
493
1'06

598

248
2.34s.

375

208
28

I

-I- - - - - - - 1 - 19

i Infantaria
i Cavalaria

!

90
124

I

i
I

I

485
177
261
107

1.463

I

j

207

Oavalarfa

1

97

I

Artdlharía

"I

127

I

1

78

i

33

Infantaria

29 Teu

114
105

1

I Artilharia
! Engenharia
i Oomunícações

Ten

I

.

Engenharia
Comunicações

.."

-----------

1

I

i
I
I

17

(Variável

Lei nv
2.391. de
jan. 55).

I

Art. 2º A vígêncía do presente Decreto é considerada a partir de 24
de abrü de 1964.
Brasília, 27 de abril de 1964; 143Ç1 de Independência e 769 da República.
H.

GASTEI,LO BRANCO

Artnur do. Conte e Silva

DEaRlETO Nº 53.896 -

DE 27 DE

ABRIL DE 1964

Determina a intervenção federal na
Rêde Ferroviária Federal Sociedade
Anônima e suas subsidiárias.

O Presidente da República, no uso
de suas atribuições e considerando as
relevantes
razões
constantes
de
Exposíçâo de Motivo,:; que lhe dirigiu
o Sr. Ministro da Viü·ção e Obras
Públicas, decreta:
Art.
1" Ficam sob regime de
intervenção federal, pelo prazo julga-

do necessano pelo Poder Executivo,
a Rêde Ferroviária Federal Sociedade Anõmmâ (R.F.F.S.A.) e suas
subsidiárias.
Art. 2 9 Cabe ao interventor designado assumir todos os deveres e
obrigações que são conferidos, pelos
Estatutos Sociais de Emprêsa, à sua
Diretoria Colegiada e à sua Presidência.
Parágrafo único. O Interventor
poderá delegar-podêres a prepostos de
sua imediata confiança para administrar as subsidiárias da R.F.F.S.A .•

}8
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vcstigações que julgar convenientes e
encaminhá-las diretamente ao Presadente da Repúbnca, atendidas .as ror;
mahdades dêste decreto,
§ \29 As invesugaçôes poderão também ser feitas pela Comíseão medían-

bem como as suas unidades de operação.
Art. 39 As v e l a e e s entre a
R. F'. F. S. A. e a União Federal serão
õ

mantidas através do Ministro da
Viação e Obras Públicas, que expedirá as instruções necessárias à

te representação dos Governadores dos

execução do presente Decreto.

Art. 4 9 O Ministro da Viação e
Obras Públicas e o Interventor dllí-

geneiarâr, no sentido

de, no made

breve prazo, colocar a Emprêsa em
condições de volt~r. à no.rmalidadc ~e
seu SIstema admíntstratívo .

Art

59 li:ste Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação revo-

gadas as disposições em contrárto,

Brasília, 27 de abril de 1964; 1439
da Independnêcia e 76Q da República,
H.

CASTBLLO BRANCO

Juarez Távora
DECRETO Nº 53.897

DE

27

DE

ABRIL DE 1964

Regulamenta os artiçoe sétimo e

ae-

cimo do Ato Institucional de 9 de
abril de 1964.

I

Estacos e prefeitos mumcrpaís, quanto a servidores sob as respectivas jU·
rfsdtçôes, ressalvada a competência
que cabe àquelas autoridades.
§ 3Q Quando julgar ccnveníente para
a melhor aplicaçã-o do ar ,igO sétimo,
ilJ,al'ágrafo primeiro do Ato Institucional, poderá ainda a Comissão, por
iniciativa própria, promover as investígacões na órbita dos Estados
e Mumcípíos, sem prej-uízo da competência dos Govemadores e Prefeitos na solução-final do caso,
Art. 4Q A Conussac pOet8rá delegar
suas atribuições, no que COnCE1'll-ê a
diligências e providências necessárias,
a um de seus membros, ou a terceíTOS que tenham as condições referidas no artigo segundo.
Art. 5Q Após a investigação ou durante ela, será dada oportunidade de
defesa, oral ou Escrita, ao indiciado,
que para isso será ouvido em prezo
razoável, não excedente de oito dias,
senão tiver antes apresentado seus
motivos em depoimentos ou por o-utra

o Presidente da República, no uso
forma.
de suas atribuições constátucionaís e
Parágrafo ún'co. A dttícu dade
tendo em vista a necessidade da aplíoposta pelo indiciado ao cumprimento
cação uniforme do disposto nos a1'(1dessa formalidade não impedirá ae
gcs sétimo e décimo do Ato rnstítuconclusões da comissão. S€, a juízo
cional, decreta:
desta, as lnvestígaçôes se revelarem
Art. 19 Fica criada a Comissão G8~
suficientes.
ra; de Investigações, com a incumArt. 69 Encerrada a investigação,
bência de promover a ínvestógação
a Comissão, se concluir pela aplicasumária a que se refere o artigo séção de alguma das sanções previstas
tdmo, parágrafo primeiro, do Ato Insno artigo sétimo do Ato Instttucione.l,
titucional de 9 de abril de 1964.
encaminhará'. o processo ao MinistéArt. 29 A Comissão se comporá de
rio ou repart cão. autônoma a que estrês membros, nomeados, entre servitiver ligado o servidor) a fim de ser
cores .civis e militares ou pro-fissionais . submetido ao Presidente da Repúliberais de reconhecida idoneidade.
blica.
pelo presidente da República, que deParágrafo único. Se se tratar de
signará dentre êles o presidente
servidor estadual ou muníoípal, o oreArt. 39 A investigação será aberta \ cesso será remetido ao Governador ao
qual couber a decisão.
por iniciativa da Comissão, ou meArt. 79 Se, nas investigações. fôr
diante determinação do presidente' da
República, dos Ministros de Estado,
verificada a sxistêne a de crime. o
dDS Chefes dos Gabinetes Civil e Miprocesso será remetido pela COmissão,
em original ou em cópia autêntica, à
utar da Presidência da República, 'OU
.aínda em virtude de representação
autoridade competente para promover a ação penal. '
dos dírígentes de autarquias, S'-céiedades de economia mista, fundações e
Art. 89 A Comízsão será vinculada
emprêsas púb.ícas.
à Presidência da República, por ín. § 1° .EJ;11 cada Ministério,
respectermédio do Ministér:o da Justiça e
tIVO Mínístro p-Ode-rá promover as in..
Negócios Interiores.
.

°
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Art. 9° Para aplicação das sanções
previstas no artigo décimo do Ato
Instituc.onal. a proposta do Conselho
de Segurança Nacional ao Presidente
da República poderá ser provocada
mediante representação de qualquer
de seus membros, dos Chefes dos Podêres dos Estados, bem .como por iniciativa do Secretário-Geral daquele
conselho.
Art. 10. nste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação e
prevalecerá, no que se refere ao artigo sétimo do Ato Instíbucíonaí, pelo
prazo de seis meses, a contar de 9
de abril .corrente e, quanto ao arrase
déc'mo do mesmo Ato. pelo prazo de
sessenta dias, fi contar da posse do
Pres.dente da Repúblic-a, no dia 15
dêste més.

Brasília, 27 de abril de 19-64; 1431'

da Independêncín e, 7GI' da Repúbl.ca.
H.

CASTELLü BRANCO

Milton

SOC/fes

Campos

Ernesto de Mello Baptista
Arttucr da Costa e Silva

V. da Cunha
Octaoio Gouveia de Bulhões
JUarez

Távora

Oscar Thompson Filho
Flávio de Lacerda
Arnc..lclo

suseemna

Nelson Freire Laoenére Wanderley
Raimundo de Moura Brito
Daniel A.gosttnho Faraco
Mauro Thibau

DECRETO N9 53. 898 ~ DE 29 DE
ABRIL DE 1964

Dispõe eôbre a criação da Comissão
de Desenvolv;mento Industrial e dá
outras providências.

o Presidente da República usando
d.a atl'ib1.!íção qUe lhe confere o artígo 87, Item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o di..s postc
no art. 29 , da Lei n» 4.048. de 29 de
dezembro de 1961, decreta:"
Art. 19 Fica criada, no Ministério
da. I;1dústria e do Comércio, a 00rmssao de Desenvolvimento IndustriaI (C. D. I.), com a fínalida·de de

promover .e orientar a expansão do
parque índustrraj do pais, íncumcío-

uc-inc especialmente:

a) formular os crrtérros geraiS que
deverã-o presidir à concessão de estimulas governamentais, em matéria
de mvestímentos tndustrtais. respeitadas as competências especificas
atrtbuidas. por lei, aos demais órgãos
da administração;
b)
promover a aplicação coordenada dêeses sstnnulcs, objetivando eceIerar O processo de .mtegracão e complementação do parque industrial do
pais; e
C)
incumbir-se, no âmbito de sua
competêncla- das demais tarefas que
forem atrrbuída, pelo respectivo Presidente ."
parágrafo único. No exercício de
suas atríuurçôes. a C.D.I.
deverá
orientar suas decisões em oorrsonãnela com as diretrizes da política de'
desenvolvimento e da política finan·
ceira do Govêrno.
'
Art. 29 A C.D.I. será presidida
pelo Ministro dI" Estado da Indústria
e do Comércio e. nos seus impedimentos. pelo Ministro Extraordinário para ,o Planei amento e Coordenação Econômica,
\
Art. 39 São ainda membros da
C.D.I.:
Presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
Presidente do conselho de Política

Aduaneira

Diretor Executivo da guperlntenda Moeda e do Crédito
Diretord-a Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil S A,
Diretor da Carteira de o-éd'to ' In~
dust-iat do Banco do Brasil S. A.
Parázratn único O' Ree'mento Tn-·
te-no ela C. D. I. disporá sôbrp a 00laõoracâo das entidade." rnm-esentati-,
vas das cateeortae econôm'cee e 50ciaio::. no- trabalhos da Comissão
Art. 49 A C.D.I. terá uma Secredên('i~

bl"irl Rvpr.lltiv~ 01]1" será di-ia-ida no)'
Becretár!o desiaoado pelo Presidente
da Comissão.
Art.. 59 00::. membros d- {; n T. oue

setam titulares dos respectivos 61'sãos poderão desisrnar

tes

D'W3

representan-

substituí-los em seus impe-

dimentos.
Art. 69 Os óraãcs rem-esentartos na
C. D. I. prestarão tOOI1 a colaboracão aue .".e fizer necessárta à realizaçãc dos obietívos da Comtssâo e comn 1'0'ffI1 t>:n tar ãü no âmbito de 8"a" atrt-

específicas, 0.<: sc-vtcos
respectiva Secretart.; Executiva.

buicões

da
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Art. 79 São atribuições do Presídente:
a) presidir as reuniões da Comis-

são;

b) representar a. Comissão em SUaS
relações externas:
. _
c) anal', por proposta. da oomissão,
sub-comissões ou grupos de trabalho
necessários ao cumprimento de suas
atribuições;
d> autorizar IJ.. aplicação dos recursos postos à disposrçâo da Comissão e fixar a retribuição por serviços
técnicos e administrativos prestados
aos seus órgãos;

e) "aceitar e promover a colaboração de ínstátuíções públicas e privadas de Interêsse para os trabalhos da
Comissão, podendo, para tal 'fim, C':Ieo-er acordos e convênios; e

1) praticar os demais atos que se
fizerem necessários ao fiel cumprimento dos objetivos da Comissão.
Art. 89 Ficam subordinados à
C. D. L Os Grupos Executivos constituídos por Decreto do Govêrno Federal para a implantação e expansão
de setores industriais.
Parágrafo único _ O Presidente da
C.D. L estabelecerá a forma de
coordenação dêsses Grupos com a
Comissão e respectiva Secretaria
Executiva.
Art. 9Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 29 de abril de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Daniel Faraco
Roberto Campos

octaoto Gouveia de Bulhões
D!illCíR'I10 N° '53,.899'
ABRIL DE 1964

DE

29 DE

Dispõe sóbrea criacõo du Comissão
de Comércio Exterior e 4á I;)utras
pr01.íidênCias.

O 'Presidente Ida República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, ,item I, da Constítuícâo, e tendo
em vist7'.. o disposto no art. 29 da
Lei n- 4.048, de ·29 de dezembro de
19-61, decreta:
Art. 1Q Fica. orlada, no Mir.-Lstério
da .Indústría e do Comércio, a Comissão de comércio IExterior CC,Q,E),

com '.3, finalidade Ide promover e
orientar a eXlPansão do intercâmbio
comercial do país, incumbindo-lhe
espeeíalmen te;
a) formular as 'diretrizes da poitüca do comércio exterior, respeitadas
as competências expecíãicas atribuídas, por lei, aos demais órgãos da

aürmmstnação:
'b) coordenar as providências retaelonadas 'Com a 'expansão das exportacóes e orientação das -ímportações,
em consonância com a política. de deeenvorvímento econômico do Govêrnc
e com Os compromissos decorrentes de
acôrdos, bi-Iaterafs ou muíta-lateraís,
celebrados pelo Brasil;
C) opinar sôbre as medidas de poIítáca monetárua e tiscaâ qUe jnte.r~s
sem, fUllldamentalmente, à politlca
de 'Comércio exterior;
d) incumbir-se, no âmbito de sua
competência, das demais tarefas Que
lhe forem atribuídas pelo presidente
da Comissão,
'Art. 2° A C.IO.1E. será presidida
~elo Ministro de tsstano da 'Indústria
'e do Comércio e compor-se-á dos seguíntes membros:
&cretãrio-oeral Adjunto para A.,suntos ,Econômicos, 'dô !M"illistJél'io das
l~el:.tçõ-2s Exteriores,
Presidente do Banco Nacional de
l)esenvolV!imento Econômico,
eresroente do Conselho de p'olítíca.
Actu8.r..eiTa.
'Buperintendente da Superintendênela Nacional do Abastecimento.
(Diretor Executivo da Bnpermten'<1.éncia da Moeda e do Orédlto.
'Diretor da Carteira de Comércio
Exterior <lo Banco do Brazil .8, A.
Dtretor da Carteira ôe Câmbio tio
Banco do Brasil S.A
'§ ·10 Os membros da. C.C.E.podecão d,es:rgDar
representantes
para
sucstátuí-Ios ecniseus impedimentos.
§ 2° O iR'egimento Interno daO.C.l!!.
disporá sôbre a colaooràção das entidades representativas das categorias
econômicas e sociais nos trabalhos da
comissão.
Al't.3 1l la secretário-Geral AOJunto para tàssuntos Econômícos será. o
Viee-lF'resi'dente da Comissão.
Art. 4° lA iO.iC.lE. terá lima Secretaria Btxecutíva que será dírtgtda por
'Secretário designado 1Je10 Presidente
da .Oomissão .
Art. '5<:1 Os órgãos representados na
:C.0.iE, prestarão tôda a eolaooracão
que se fizer necessária à realização
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dos objetivos ida. Comissão e comple- 87, item. I, da Constituição Federal,
decreta:
mentarão, no âmbito de suas atrtbuícões e~lDectficas, os serviços de sua
Art. 19 Ficam prorrogados por noSecretaria ~ ,Executiva.
venta (90) dias, contados dás respecQ
Art. 8 São atribuições do presi
tivas datas de vencimento, os prazos
dente:
.
. i r a que se referem os artigos 19 e 39 do
:a) presidir .aa reuniões da OomísDecreto no 53.584, de 21 de fevereiro
«ãc:
de 1964, que dispõe sôbre a uniformio) representar a ,c.O.iE. em suas zação e contrôle 'ias preços de venda
relacôes 'externas;
de medicamentos em tôdas as oapttaís
C) ~ criar, por proposta da: comlsde Estados e Territórios Federais,
são. subcomissões ou grupos de traArt. 29 A Superintendência do Abasbalho necessáríos ao cumprimento (K~
SUNAB providenciará
tecimento 'suas a tribuíções ;
para que os atos previstos no artigo
d) autorizar e, aplicação dos re6<;1 do Decreto nv 5-3.584. de 21 de fecursos postos ,à disposição 'da Oomísvereiro de 1964, observem o disposto
sâo € fixar a retrjbuiçâo por sel'V1çóS
no presente Decreto.
técnicoSê adnunístratrvos prestados
Art. 3\> O presente Decreto entrará
ao seus órgãos;
em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contráe) aceitar e promover a cotaboraCão de- ínstdtutções públicas e priva.. .
rio.
das de íntarêsse para> os trabalhos
Brasília, 30 de abril de 1S64; 143\> da
\da Comissão e celebrar, para taJ fim,
Independência e 76 0 da República.
acôrdos e convênios;
f) 'Praticar os demais atos que se
H. CASTELLO BRANCO
tízêrem necessártos ao rfiel cumpri..
Raymuntlo Brito
mentotdos objetivos da C.iC.E .
.A.rt. '7<;1 Ficam subordinados as normas e dtretrlzes estabelecidas pela
DECRETO N9 53. SOl - DE 30 DE
O.IO.m:. todo.'; os órgãos da admlnisABRIL DE 1964
tr.ação. Ie'deral que exercem funções
relacionadas 'COm o comércio exterior,
Adoção da camisa bege de gola aberS'8m prejuízo da preservação de suas
ta e mangas curtas,
aJtri'buiçõese vinculações administrativas.
o Presidente da República, usando
lParágrafo único . 'O presidente esdas atribuições que lhe confere o
talbelecerá. a forma de coordenação
artigo 87, inciso I, da Constituição
dêsses órgãos com os trabalhos da
da República, decreta:
Comissão.
\Art. '89 Oi presente decreto entrara
Art. 19 E' acrescentado entre os
em vígcr na data de sua. publicação,
itens 3 e 4. da letra "e" do artigo
ficando revogadas 2S .âísposteões em
évdo Regulamento aprovado pe:o Decontrário.
creto no 30 163, de 13 de novembro
de 195-1, o seguinte:
Brasília, ·29·:ele Wi:lril de ,1964' 143 0
"Ba sem túnica, com gorro de
da qndependêncía ~ 'l6 G dà Repúbllca,.
gabardine ou boné V O e com cemrH. iCASTELLO BRANCO
sa beg-e de gola aberta e mangas
curtas. durante o, período quente do
Daniel Foruco,
ano, em trânsito nas guarníçôes no
interior dos quartéis, estabelecimenVasco da .Cunha:
tos e repartições, ou nas viagens de
octávio G01LVei-(l, ae Bulhões
longo percurso. a. critério dos comsn.
dantes, mediante autorízaçâo dos Comanda-ntes de Regiões".
DECRETO N<;I 53.9'00 -' DE 30 DE
Art. 29 E' acrescentado noa:rtiABRIL DE 1964
go 11 do Reg'ulamento- aprovado pelo
Decreto nv 34.999, de 2de fevereiro
Prorroga os prazos indicados nos arde 1954, o seguinte:
9
9
tigos 1 e 39 do Decreto n 53.584,
"c. Bege de verão:
de 21 de fevereiro de 1964.
para
or.ciaís, aspirantes a oficial,
O Presidente da República, usando
subtenentes e sargentos obcde-:
da atribuição que lhe confere o Art.
4

'
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DEI"JRETo NQ 53.903 - DE 30 DE
cendo ao modêln da alínea antertor,
ABRIL DE 1964
com as seguintes alterações: gola decolarinho duplo, aberta e mangas
Altera os preços básicos mínimos para
curtas de bainha simples à altura dos
o financiamento ou aquisição de
algodão da região meridional do
cotovelos (Fig 4).
país, da safra 1963-64, flxados pelo
Art. 39 :Ê:,ste decreto entrará em
Decreto número 52.490, de 23 de sevigor na data de sua publicação, re,
tembro de 196'3.
vogadas .as disposições em contrárío.
o Presídente da República, usando
Brasília, ,30 de abril de 1964; 1439
da atrtbuíção que lhe confere o artida Independência' e 769 da Repúgo 87, inciso I da Constitui cão e de

acôrdo com o disposto na f..Jêi número 1.506, de 19 de dezembro de 1951,
alterada pelas Leis Delegada núme-

blica.
H.

CASTELLO

Arthúr àa

BRANCO

2, de 26 de setembro de H)(j2 e número 4.303, de 23 de dezembro de

Te-

Costa e Silva

1963,
DECRETO N'! 53.902
fl.I:RIL D~ 1)34

DE

30 DE

Considerando que o preço básico de
Cr8 1 540,00 para o tipo 5, regular,
estabelsc do

Cria cc .; sllz;le:ztes de membros lo
Conselho "errcoiàvio Naciotuü, órgão. deliberativo do tscportosnenio
Nac2'r;nétl de '~:drri(las de rer-o,

o Presidente da República, usando
da atribu.cão qu. lhe confere o >11"tágo 87, inciso I, da Gonstltu:'c·flo,de-·,
ereta.
l)..rt. 1" Ficam ore.ides no CCD.e1l1ü

Nacional SEte .snplences
que substituirão c\S membros menctcnados nas alíneas "h' é "h" do .ct,
51 doa Lei uI,' 4.1:'::2. d; 20 de julho
de 1963.
.art. 29. O Mímsté-io da Viação c.
Obras Públicas solleítará das entidades representadas ~ li.:sts. tríplice neF-e:;:rovtárl~

cessária para" as nomeações dos suplentes pelo Presidente da Repubttca.
Art. 39 O mandato do suplente

ccínc'dirá com o membro efetivo do
Conselho para cuja substituição Iôr
nomeado.
Art. 4Q àste Decreto entrará era
vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3D de abril de 19,54: 1430
da Independência e 769 da Repú,
bhca.
H.

CAsTELLO BRANCO

Juarez Tâvom

I

para

presente

a

safra,

pelo Decreto li? 52.4.90. tornou-se deS8.t:,('3.Ji?,8.do, não só em face da estiinativa dca-aument
gerais -te cu-tos
que repercutem na .rgrtoultnra, mHS

também ela'> no-mas batxanas pela
Instrução nv 2{i3, da Supermtendêncta
da Moeda e do Cuédtto

(SU~!fOC);·

Constcterandc, a-nda. a necessidade
de assegurar 8, lavoura uma justa retribuicão, que íbe permita manter o
índíspensável poder aquisitivo e lhe;
forneça os recursos de que precisa
para alcancac mais altos níveí» de
produtividade, decreta:
Art. 19 Os preços básicos mínimos
pai-a as operações de aquisição ou fiztanc'amento de algodão da região
merid'onal do pais, da safra de
'G2:~"G~, fixados pelo Decreto número
52.490, de 23 de setembro de 1963,
p2.SSarM -à ser os seguintes, observadas ,8.'3 demais condições do referido
decreto, ora nã-o expressamente alteradas:
a).pT:eços para o algodão em
plum-c com fibra de 28 a 30 milíme-

tros:

crs

Tipos

3
4
1/5.

,
.

5 (3a,se)
5ffl

.

.

6

.

817.

.

7

7/3

B

9

.
.
.

.

"

,

.

,

.

"."

.

8140.00
8 O(1i},OO
7 . 76'~.OO

7500,00
7 2'W.<JO
6 010,00
6 570 oo
6 28000
5i9~~.OO

5 B10,00
5 700,00
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D)
~:()

preços para aquisição de algoem carôço:

o-s

-rtpos

2 540,00
2.460,00
2.34000
2 C50,OO
1. 820,00

1 -'- Superior
;!_Bom

.

5 7 -

Regular (Base)
Sofri'l,'el ,
, ....

',) -

Inferior. ..

Parágrafo úníoo

, .. ,.

Os ágios do. 301-

gcdôes em pluma dos tipos oríc'aís
não menctonacos na alínea a, dêste
artigo, e, bem 8.ssim, os ágos e deságios d03 algodões de comprimento de
~jbl'a supertcr ou inferior ao fíxe do na

rrfel·jda alínea 5e1'8.0 estabelecdos em
ínstrucôes a serem baixadas pela Comissão de Financjamento da Produ-

ção,

'

tdgo 87, item I, da Constituição, de-

creta:

\

Art. 19 Não serão realizadas 110
corrente ano as Assemulé 'as Gerais
dos Conselho." Nacionais de Ese tistíca e de Geografia do Instit-rto Brasileiro de Geografía e Estatísttca.

Art. 29 este Decreto entrará em
vigor na data de SU<l,. publicação, ravogadas as disposições em contra rio.
Bresúia, em 4 de maio Qe HVi4;
H3 lJ da Independência e 76~ rta H,e,·
pública.
.
H,

CASTELLO BRANCO

!"'ECRE:'I'o N9 53. scs
MAIC DE

Art. zc Os preces constantes da alí-'
nea a do art. 19, dêste decreto, somente serão facultados cos. compradores "maquinistas' Cu outras erganízacões que comprovarem. mediante
apresentação de ôocurcento háb'I, na-

'ler D2-gD aos Iav-cdores preços que.
no' Estado de 85.0 Paulo. não sejam
rnrertoées acs fixados n.a alínea Ii. do
aludido' art. 19 e, nos demais Estados,
de confcrmldade com o d-spoeto no
ert 4", da Lpj no 1 5:C6, de 19 de d~
zemorc de 1951, com a nova redação
cue lhe foi d8da pela Lei Delevada
nÚm21'C Z, de 26 de setembro de 19('j2,
além de atenderem às d'sposícôes decorrentes da Le! ue 4.303. de 23 de
d.eeembro de 1963, fixadas pelo Plenário da Comissão dto Financiamento da
Produção.
.
Art. 3° aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposfcôes em contrár!c .
Brasília, 30 de abril de 196-1; 143 Q
da Independência e 76Ç> da Repúblíca:
~
H. C.".STZI,LO BRANCO

Oscar Thompson Filho

DE 4 DE

19:64

Decuua de 1.ttWdade pública, para fins
de de.sapropí"iCfção, o imóvel que
vencictui necessário ao tâinisté-:
Tio da Guerra.
o Presidente da Repúbl'ca, usando

d2.-3 atrfbuicõe., que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constttuíção Federal, decreta;

Art. 19 E' declarado de utilidade
públ oa, para fins de desaproprtaçãc,

de acôrdo com o art. 69 , combinado
cem a letra a do art.. 5Q, tudo do Decretc-Ieí no S. ;85, de 2: de junho de
19·a, o imóvel situado na Rua Gu-temberg (atual Olavo Bilac)119 569,
na cidade de Curitiba, Estado de Pa-

raná.
Art ~ O imóvel a que se refere o
artigo anter'or destina-se ao Mintsté..
rio da Guerra.
'\rt, 3Q Fica o Míntstérto da Guerra autor> to a promover a desapropr'ação em aprêço, correndo as despeIBS 1'E' pectivas à conta dos recursos

ocçamentárlos do referido Mmtstérro.
Art. 49 O presente decreto entrará

DECRETO N9 53" !!04 MAIO DE 1964

DE 4 DE

em Vígor na

da.t~

de

~uapublicação,

revogadas as disposições em centrá1':0..

Dispõe sôbre a não reoueceõo, no corrente ano, das Assembléias Ge1'ais
dos ConselhOS Nacionais de Estatisuca e de Geografia.

Brasília, 4 de maio de 1964; 143Q
da' Inde-pendência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

O Prestdenta da República. usando
da atribuição que lhe confere o ar-

Arth1.tr da Costa e

snva
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DECRETO N9 53, 90S -

-DE 4 DE

MAIO DE 1964

Revoga o Decreto n 9 53.081, de 4 de
dezembro de 1963.

o

go 37, item I da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nc 53.081, de 4 de dezembro de 1963,

que tornou privativo

do

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 4 de maio de 1964; 1439 da,
Independência e 769 da. República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DEORETO N° 53.907 -

CASTELLQ BRANCO

Flávio Lacerda

D~CRETO

DE

6

DE

MAIO DE 1964

Dispõe sôbre o horário de trabalho
no Hospztal de cumeae. da Jnniersiâasie do Pvraná. do Ministério da,
Educação e Cultura.

Presidente da Republtca, usan-

do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constatiuçãc Fe·

deral, e tendo em vista o que consta
do Processo nv 9, 688-1f.i63, da Universidade do paraná, decreta:

Art.

1<J Os servidores do Hospital
Clínicas da universidade do Pa-

raná, qualquer que seja sua classificação, categn 'la ou regime juric.co,
estão sujeitos a prestação de 44 tquarenta e "quatro) horas de trabalho por
semana,
§ 1Q Os servidores que executam
os encargos de que trata o art. 6° e
seu § 1" do Decreto nv 26.299, de 31
de janerro de 19-49. são obrigados a
200 (duzentas) horas mensais de trabalho.
§ 29 Excetuam-se, do disposto neste
artigo, os servidores sujeitos a regime especial já fixado em lei.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data :1e sua puotícaçâo,

Nv 53,908 1964

DE

7

DE

MAIO DE

pôstc de

General-de-Brigada o cargo de Chefe
do Esealâo Avançado do Gabinete do
Ministro da Guerra em Brasília.

de

Brasília, 6 de maio de 1$'64; 143'1 da
Independência e 76<;> da República.
H.

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere .o arti-

o

revogadas as disposições em contrário.

Dispõe sôbre a execução de Ajuste de
Complementação Industrial firmado entre o Brasil e outras Partes
Contratantes do Tratado de Montevidéu

O Presidente da República:
Considerando que o Tratado de
Montevidéu, firmado em 18 de fevereiro de 1960 e aprovado pelo Con'gresso :r:tacianal por Decréto Legislativo de 3 de fevereiro de 1961 prevê,
em seu Art. 15, o estabelecimento de
medidas destinadas a facilitar a crescente integração e complementação
das economias dos Estados-Membros
da Associação Latino-Americana de
Livre Comércio especialmente no
campo da produção industrial;
Considerando que para tal fim prevê, em seus Ar-ts. 16 e 17 a celebração de ajustes de complementação por
setores índustciads, regulamentados
pelas Resoluções 15 (1), 16 (1) e 4'8
(lI) da Conferência das Parte;) Contratantes;

Considerando que os Plentpotenciá-

'rios do Brasil ~ Argentina ~ Chile
- México e Uruguai firmaram em
Montevidéu, em 18 de fevereiro de
1964, Protocolo estabelecendo um

ajuste de complementação nos têrmos
das disposíçôes acima citadas . e que
deverá entrar em vigor a 19 de abril
de 1964, decreta:
Art. 19 A partir de 1.'1 de abril de
1964 as importações dos produto, especificados no Protocolo anexo a êste
decreto, originários da Argentina ~
Chile - Colômbia ~ Equador - México - Paraguai - Peru e Uruguai
ficam liberadas de gravames e restríções de tôda ordem a que se refere
o art. 3,° do Tratado de Montevidéu
obedecidas as cláusulas e condições
estipuladas no citado Protocolo.
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Parágrafo uruco. Tratando-se de
eliminação de gravames e restrições
destínada a formar a Zona de Livre
Comércio instituída pelo Tratado co
Montevidéu, o tratamento estabelecido pelo citado Protocolo é de apücação excíusrva aos produtos originários dos astados-Membros da Associação Latmo-Amertcana de Livre Comércio mencionados neste Artigo, não
sendo extensiva a terceiros países por
aplicaçã-o da cláusula de nação mais
favorecida ou de díspostçôee equivaIentes ,
Art. 29 Por intermédio do oonselho da Superintendência da Moeda e .
do Crédito, do Conselho de Politlca
Aduaneira e Dâretorra de Rendas
Aduaneiras, o Ministério da Fazenda
tomará as providências necessárias
ao cumprimento do disposto neste decreto.
Art. 3Q A Comissão Nacional paro._
os Assuntos da ALALC, criada pelo
Decreto n'' 52.087, de 31 de maio de
1963, acompanhará, através da C!1rteíra de Comércio Exterior, a execução do Protocolo anexo, sugerindo
ao Govêrno as medidas indispensáveis ao seu fiel cumprimento.
Art. 49 O presente decreto entrará
em víaor- em 19 de abril de 19,64 fIcando" revogadas as disposições em
contrário.
/
Brasília, 7 de maio de 1964; 143.9
da Independência e 76.9 da República.
H.

CAsTELLO BRANCO

V. da Cunha
Octaoío Bulhôes
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PROTOCOLO DE AJUi3TE DE COMPLEMENTAÇAO SôBRE VALVULAS ELETRôNICAS

Com o objeto de intensificar a integração e complementação a que se
refere o Artigo 15 do Tratado de
Montevidéu,

0'3

Plenipotenciártos sig-

natários, devidamente acreditados por
seus Governos e cujos Plenos podêres, encontrados em boa e devida forma, foram depositados na Secretaria.
do Comitê Executivo Permanente da
Associação Latino-Americana de Livre Comércio, convêm em celebrar um
Ajuste de Complementação. de conformidade com as disposições dos Artigos 16 e 17 do Tratado de Montevidéu e da Resolução t8 (lI) da Conferência, o qual se regerá pelas dísposições do presente Protocolo.
OBJETO
ARTIGQ 1

Pelo presente Protocolo os Governos participantes se comprometem a
realizar a integração e complementação industrial do setor descrito no
Artigo 2. com vistas à ampliação de
seus mercados nacionais mediante o
máximo aproveitamento dos fatôres
da produção.
SETOR INDUSTRIAL
ARTIGO

2

setor industrial abrangido pelo
presente Ajuste compreende os seguintes produtos, com as posições
correspondentes da NABALALC, aprcveda pela Resolução 42 (H) da- Conferêncla:
O

~~~~~~~--~~~~-~---;-

PRODU TO

I
I

Válvulas eletrônicas de recepção, empregadas em apa-]
relhos de som, rádio e televisão
'.. , . ,
, .. 1
b) Válvulas. retific.adora-s comum~:l1~e empregadas em apoa-I
relhos ae som, rádio e televisão
,
, .. ,.....
c) Partes e componentes, especiftoados no Anexo 2, destá-]
nados exclusívamente à fabr-ícaçâo das válvulas referí-]
doas nas alíneas "a" e "b"
" .. ,
"""'-"",1

a)

NABALALC

'I

85,21.1. 02
85,21.1.04

ATOS DO .PODER

em prejuíao grave da produção- do seter objeto do mesmo, em cada um
dos territórios dos Governos nartaci-

PROGRAMA DE LIBERAÇÃO
AR'rIGO

3

Estará liberada de todos Os gravames e reetrtçôes a que se refere o
.A.r~i.go 3 do Tratado de Moutevídeu,
a tmportecão, no,,· países participantes, das produtos mencionados no €Lrbigo anterior, quando sejam procedentes e ortgínáríos dos países da
Zona,
ARTIGO

pantes ,

ARTIGO

QU ALIFICAÇÃO E ORlO ElVl
ARTIGO 9

Os requisitos de origem deverão ser
compativeíg com Os enterros .que sejam cetabelecldos pelos órgãos, da l\SSOC1RÇâo,

se

6

A liberaçã-o estabelecida no Artigo
3 para Os tipos de válvulas {ArtIgo

~,

alínea "a" e "b") , não rncíuidos ex··
pressamente nas Listas de Excccôes,
bem como para as partes e componentes (Artigo 2, alínea "c"), terá caráter irrevogável, soem prejuízo do M,so a que se refere o segundo parágrafo do Artigo 5 ..
Tal irrevogabilídade se estenderá,
igualmente, aos novos tipos de- váirulas que forem liberados 'em vír tude da respectiva exclusão das Listas
de Exceções, de conforrmdade com o
disposto no artigo anterior,
ARTIG()

8

Excepcionalmente, os Governos participanteg poderão autorizar qualquer
deles que se vir afetado pela v'tuecão
prevista no Artigo 7 a suspenderv.nas
condições que se determinarem. e..3
obrigações derivadas do presente
acôrdo,

5

As Listas de Exceções serão revist.a.s anualmente, durante os Períodos
ele Sessões Ordmárias da Conferénela, la fim de que a partir do segundo ano de vigência do Ajuste se proceda a uma redução anual não inferior a 20% do total de tipos de válvulax que constam originalmente em
cada uma delas, de maneira oue ao
têrmo dos seis primeiros anos
eliminem as exceções.
Excepcionalmente e por acôrdo unânime dos Governos partrcípantes, po..
der-se-âo substituir uns tipos por outros, em número igualou menor,
quando tal substituição fór imposta
por exígênoias impcrbantas derivadas
da evolução tecnológica,
ARTIGO

.

Caso se verifique esta situacão. o
Governo parfacípante afetado poderá
suscitá-la na Com.ssác Especta: a
que Se refere o Artigo 14, proporcionando Os elementos de juízo que a
fundamentem.

4

Ficam .exciuíuc, da liberação prevista no Al't:go. 3 os tipos de válvulas
específícaôas nas Listas de Exceções
índ'viduaüzadas por países, que consíam no Anexo 1.
ARTIGO

ExECUTIVO

7

A aplicação das disposições do presente Protocolo não deverá redundar

ARTIGO

10

Para S'8 beneficiar da liberação
acordada no oi-asente Protocolo, os
produtos, referidos no Artigo 'J deverão satisfazer Os requisitos de origem
estabelec-dog no Anexo 3, ,
'I'a is reqiusltos poderão também ser
a-lterados:
a) Para adaptá-los à eventual evolução da tecnologia, e
b) Para atualizá-los com vistas à
conveniência de acelerar o processo
de integração industrial.

Tl-1.ATAIVTENTOS ÀS IMPORTAÇõES

PROCEDENTES

DE

FORA

DA

ZONA
ARTIGO

11

Depois de realizados Os estudos a
que se refere a alínea "d" .do iÍJÇm 1
do Artigo 15 do presente Protocolo, 00S
Governos partacípantes procurarâo,
antes de transcorrtdo o segundo ano
de vigência dêste Ajuste, harmonizar
os tratamentos aplicados à impor-taçâc de válvulas eletrônicas receptoras
e retificadoras <Artigo '2, alíneas "a''
e "b"), bem como de suas partes e

Aros DO PODER

componentes (Artigo 2, alínea «c'ri ,
quando sejam procedentes de 'I'ercelros Países.
ARTIGO 12

prejuízo do estabelecido no
Artigo 11, os Governos participantes
se comprometem a preservar, nos - têrmos da Resoluçâc 53 (lI) da Oonferêncra, ou das normas que eventualmente a complementarem ou substltuirem, as margens -de preferência resultantes dos tratamentos previstos,
Da data de vigência do presente Protccolo , para as importações extrazonal.<; do,'. produtos mencionados no
Artigo 2. Os tratamentos vigentes na
presente date que determmam jis referidas margens de preferência se estabelecem no Anexo 4.
Sem

ARTIGO

13

O disposto no artigo anterior não é
incompatível com a aplicação do regime de franquia temporária ou draw
back à ímportaçâo de matérias-prlmas, partes e componentes semimanufaturados -destinados à fahrícaçâo
dos produtos mencionados no Artigo
2, 05 Governos, dentro de suas res. pecbívas legislações, envidarâo esrcrços no sentido de que tal regime não
resulte em desestímulo da produção
11a Zona das .reíertdas matérias-primas, partes e componentes .

ADMINISTRAÇÃO DO AJUSTE
AR';í'IGO

14

A administracâo do presente

AjU6~

te estará a cargo de uma Comissão
Especial, integrada pelos representantes e respectivos suplentes dos Govemos participantes perante o Comitê Executivo Permanente da -Aseoctação
Latino-Americana de Livre Comércio, a qual se constituirá dentro
de 90 dias da assinatura do presente
Ajuste, e estabelecerá seu regime de
funcionamento.
ARTIGO 15

A Comissão a que se' refere o Arti-

go 14 se reunirá tantas vêzes quantas forem necessárias, e terá as seguintes atrfbulçôea:
1 Propor aos Governos participantes, atra vês do Comitê Executivo Permanente:
a) As alterações a serem introduzidas nas Listas de Exceções de coa-

27

ExEeuTI~'C

formidade com o disposto no Artigo 5;
b) Revisão e atualização da Lista
de partes e componentes especifícada
no Anexo 2;
c) A revisão dos re-quisitos de crigero nos têrmos dos Artigos 9 e 10, e
d) COm caráter de prioridade, os
estudos e providências relacíonadae
com a harmonização de tratamentos
externes, prevista no Artcgo Ll .
2. Analisar a execução do presente
Ajuste, .informando os resultados, pelo menos anualmente, aos Governos
partícípantes e ao Comitê Executivo
Permanente e formular as sugestões
para alcançar Os objetivos estabelecic:O'3 no Artigo 1 do presente pretocoto.
3. Formula-r aQS Governos as recomendações que considerar ccnveníen.,
toes para resolver os conflitos que possa~ surgir da interpretação e aplicaçao do presente Ajuste.
4, Examinar, a pedido de um Go..
vêrno partác.pante afetado, a situa..
çâo a que se refere o Artigo 7, devendo pronunciar-sa e formular suas
conclusões aos Governos participantes no prazo máximo de 30 dias , /
!'l. Velar pelo cumprimento das
clausulas do presente Ajuste e res ..
p(}.r:sab:~lzar-se pelOs demais ates reIacíonadog com a sua administração
.A Comissão Especial será convocada I?el~ Comitê Executivo Permanente, orgao que determinará a referida
convocaçao par si ou pai.' solicitação
de qualquer dos membros da menom,
nada Comissão.
ARTIGO

16

No desempenho de suas atribuicões

a Comissão manterá estreito con-tac:
to com o setor privado correspondente, podendo para tal fim solicitar "colaboração do órgão representatíçn
dos produtores que se venha a constituír na Zona.
ADESÃO
ARTIGO 17

O presente Protocolo ficará aberto
à adesão das demais Partes Contratantes do Tratado de Montevidéu.
AR1'IGO 18

Para tal fim, a Parte Contratante
interessada fará a devida comunica-

ATOS

28

DO PoDER

ção à Comissão Especial, mencionada
no Artigo 14, a qual fixará a data
para as negociações relacionadas com
a respectiva Lista de Exceções e a
forme de cumprimento dos compromissos mencionados no Artigo lI.
Tal data deverá estar compreendida

EXECUTIVO

d:as após a data de sua assinatura, e
os referentes à alteração dos Anexos
1, 2 e 3, a partir de 1.0 de janeiro do

ano seguinte,

CLAUSULAS COMPI"EMENTARES

dentro de um prazo de 90 dias a par-

tir da comunicação da Parte Contratante interessada.
19
Formalizada a adesão, o nôvo membro participará de todos os direitos e
obrigações estabelecidas no presente
Tjuste.
DENúNCIA
ARTIGO

ARTIGO 20

Qualquer Govêrno participante poderá denunciar o presente Ajuste, a
partir dos três anos de sua vigência.
Para êsae fim comunicará sua decisão aos demais Governos participantes pelo menos 30 e-as antes do depôsito do respectivo instrumento de de':'
núncía, na Sede do Comitê Executi..
vo Permanente da AS50Ciaçã() Latino-Americana de Livre Comércio.
ARTIGO 21

Formalizada a denúncia nos têrmos
do artigo precedente, cessarão automàtícamente para o Govêrno denunciante os direitos e as obrigações estabelecidos pelo presente .Ajuste, com
exceção das obrigações derivadas dos
Ar tígos 2 -

ro

3 -

4 -

5 -

6 -

9 -

e 12· do mesmo, que continuarão
em vigor por um período não ínferíor a dois anos, contados a partir da
data da referida formalização.
PROTOCOLOS ADICIONAIS

24

o presente Protocolo entrará em
vigor no dia 19 de janeiro de 1964uma vez que a respectiva compatibilidade com Os princípios e objetivos
gerais do 'I'ratado de Montevidéu tenha sido admitida pelo Comitê Executivo Permanente, na forma estabelecida pelos Artigos Décimo nono, vigésimo e Vigésimo prrmerrn da Resolução 48 (lI) da Conferência.
Em fé do que, os respectivos Representantesvasainam o presente Pretocolo.
Feito na cídadetde Montevidéu, aos
. . . ... dias do mês de........... do
ano de mil novecentos e sessenta e
três, em um original nos idiomas espanhol e português, sendo ambos textos igualmente váhdos .
A Secretaria do. Comitê Executivo
Permanente será a depositária do
presente Protocolo, do qual enviará
cópias devidamente autenticadas aos
Governos participantes.
Pelo Govêrno da República Arzentina: Renê E. Ortuiío,
b
Pelo Govêrno da República dos Estados Unidos do BrMil: Leocádio de
Almeida Antunes.

Pelo Govêmo da República do Chile: Abelardo Silva Daoulson,
Pelo Govêmo da República dos Es·.
tadoa Unidos Mexícenos ; Francisco
Xavier Castellanos.

Pelo Govêmo da República Orfental do Uruguai: Mateo J. Magarifíos

ARTIGO 22

A adesão de novos membros, bem
como as alterações que se introduzirem nas Listas de Exceções, na Lista _de Partes e Componentes, n05 Requísítos de Origem (Anexos 1, 2 e 3).
e as medidas que se derivarem dá
aplicação do Artigo 8, serão tormaliZoadas por meio de Protocolos Adicíonaís, assinados por Plenipotenciários
de todos, os Governos participantes.
ARTIGO 23

ARTIGO

\

Os Protocolos relativos à adesão de
novos membros entrarão em vigor 30

de Mello.

ANEXO I
LISTAS DE EXCEÇÕES

A) Argentina

1B3 - G -'G _ GT - VT231;
5U4 _ G,- 6W6 - GT

GT - GTB - 6SN'1
GTA - GTB - B6.
GT - GTA - GTA;

GTB

29

ATOS DO PODER ExECUTIVO

5Y3 ~ G - GT - 050 - VT197A
_ 12A07 - A - 6007 - B229 ECC82;
6AQ5 - EL90 _ N727 - 12BY7;
-

6AX4GT G - GT;
6BZ6 6CB6 -

GTA -

GTE -

35Z5

C) Chile

-

ESC91 -

5Y3G -

5Y3GT

U5;O;

12BA6 - HF93 - 5U4G - 5U4GA
5U4GB - GZ31 - GZ32 - U52;

12BE6 N709;

HK9{) -

6BQ5 -

12SA7GT _ 6CG7, 12SK7GT -

6V6 -

EL84 -

6CG7A;
6V6GT;

12SQ7GT - 25Zü - 25Z6GT;
35W4 - HY90 - 6SA7 - 6SA7G 6SA7GT;
35Z5GT 7GT;

35Z5 -

6SK7G -

50C5 - HL92 - 50CA5 6SQ7G -6SQ7GT.
50L6GT - 25L6 GT - KT32.
D)

6SK-

6SQ7 -

25L6G -

25L6-

México

1B3GT - 1G3GT - 1K3 - 1J3 DY30 - UY41 - 8016 - 6AX4GT;
3BZ6 -:.. 6BM -

EF93 -

W727;

5U4G - 5U4GA - 5U4GB - GZ31 - GZ32' -' U52 - 6BE6 - EK90
- X77 - X7a7;
VTIG,']lA

,5Y3G - 5Y3GT - U50 - 6BQ5 - EL84 - N709;

6AL5 - EAA91 - EB91 DD5 - N77 - D77 - 6BZ6;

6D2

6AQ5 GCB6A;

EL90 -

N727 _

6CB6

6AU6 -

EF94 -

6CG7 -

6CG7A;

6AV6 6AWa -

EBC91 6AW8A -

6DE4 ~ 12AU7 _ B229 - ECCa2;

6DQ6B -

6CG8 -

BCGSA;

6CU5 12AU7A -

6C5;
6067

12AV6

6DTC6 - 12AX7 - 12AX7A '7025' - B339 - ECC83;

Bü57

6L6 - 6L6G - 6L6GT - 6L6GA BL6GB - 6L6GC - 12BA6 - HF93;
KT66 _ 12BE6 -

6SN7 - BSN7GT - VT231 - 12DQ6 DQ6B;'

B) Brasil

12AV6 -

-

6DQ6A -

EL35 -

80 - G - GT;
6CB6A - 83.

NENHUM TIPO EXCETUADO

-::>.

6DQ6 RBC91;

HK90;

B65 - ECC33
12DQ6A - 12-

6T8 -

6T8A -

35C5;

6U8 HY90;

6U8A -

ECF82 -

35W4

35Z5 -

35Z5G

6V6 - 6V6GT 35Z5GT;

6X4 - EZ90 - U78 - 50C5
50CA5 - HL92;
3M - 9A8 - 30C1 - PCF80
LZ319 - 50EH5;
12AT6 -

HBC90 -

12AU6 -

HF94 -

50L6GT;
3CB6.

E) Uruguai

1B3GT - 1G3 - 1K3 6K7GT - KTW63 - W63;
1J3 -

6A8GT;

2A5 -

6L6G;

2A6 -

6Q7 -

2A7 -

6SA7 -

6Q7GT -

5U4GB -

6SQ7 6T8 -

605;

6A7 -

6U8A;

6A8GT -

DH63;

6SA7GT;

5Y3GT 5Z3 -

DY30

6SQ7GT;
6T8A -6T8GA;

6A8A -

6V6GT;

6AQ5A - EL90 F,z90 - U78;

N727 -

6AV6 -

EBC91 -

6AU8 -

6Y6G;

6X5GT;

6BA6 -

EF93 _ W727 -

6BE6 -

12A8GT;

6BW8 -

6CG7 6C6 -

12SQ7GT;

12Q7GT;

6BQ7A 6CB6 -

,6X4 -

6BQ7 12V6GT;
12K7GT;

25Y6GT;

12sA7GT;

30
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6AX4GTB 25Z5;
6D6 -

GJ5

6AX4GTA

25Z6GT;

6DM7 6'DQ6 , 6F6
80;

6AX4GT -

42;
6'DQ6,A 6F6G 6J5GT -

6DQ6B

6F6GT -

L63 -

~

75;

KT63

83,

ANE:c.'rQ 2
PARTES E COMPONENTES

35.21.8:01 Ligações ou conexões, para
válvulas eletrônicas.
85.21.8.01 Placas, paro. válvulas eletrônicas.
85.21. 8.01 Blindagem, para válvulas
eletrônicas.
35.21.8.01 Pinos, para bases de válvulas eletrônicas.
85.21.8.01 Bases ou pés de vidro armado, com respectivos pinos de; ngaçáo, para válvtrlas eletrônicas.
.
85.21.8.01 Espaçadores, de material
\
isolante, para válvulas eletrônicas.

(Destinados exclusivamente. à fabricação das válvulas referidas nas
alíneas "a" e «b'

ANEXO 3

do Artigo 2 do

presente Ajuste)

NABALALC

70.11 ,1.99 Ampolas de vidro, abertas,
não acabadas, sem guarnições espec.ats.. para válvulas eletrônicas.
85.12.9.02 Aquecedores, para válvulas
eletrônicas.
85.21.8.01 Anéis de vidro, para apli-

cação nas hastes de válvulas eletrônicas.
85.21.8.01 Base de ma terial fenólico,

'para válvulas eletrônicas.
85.21. 8.01 Placas defletoras, para válvulas eletrônicas.
'
85,21. 8.01 Tampa de contato" para
válvulas eletrônicas.
85.21.8.01 Cátodos, para válvulas eletrônicas.
85.21.8.01 Tubo de Vidro, para fazer
vácuo em válvulas eletrônicas.
85.21.8.{)l peça de vidro, para base
de válvulas eletrônícae.

REQUISITOS DE ORIGE:iY.I:

1. Pare, beneficiar-se da Iíberaçãc
prevista neste Protocolo, os produtos
compreendidos no Artigo 2, alíneas
"a" e "b" deverão satisfazer cumulativamente os seguintes requisitos mtnimos de fabricação zonaf:
a) Processamento e transformação
de arames, vidros e outros materiais
para a fabricação de um ou mais cos
seguintes elementos: grades ou grelhas, elementos aquecedores ou filamentos e be.se, ou pés de vidro; .
b) Processamento dos componentes
até gaiolas ou armações completas e
soldagem das mesmas à base;
c). Tubulação das âmpolas:
d) Selagem ou fechamento das âmpalas e bases;
e) Vácuo e fechamento final, e
f) Processo de envelhecimento, e .
2. Para 0.'3 produtos compreend.do«
no Artigo 2, alínea "c", só 'se deverá
cumprir o processamento e transformação de arames, vidros e outros maIenaís exigidos para sua fabricação.

ANEXO

4

Tl atsimienio 'l..ligentes aplicados a la ir; . . portacion extraeoniu
de los productos comqiresuiíâcs en el arnciao 2 deZ presente ccecrco

Tratamentos tvígenteg aplicados à importação extrazonal dos produtos
compreendidos no artigo 2° do presente ajuste
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NOTAS
(1) Argentina- -

Las posiciones del Arancel Nacional y los gravámenes declarados sou los estabelecidos por Deereto-ley 6.711-&3', los cuales entram
eu vígencía el 19 de enero de 1964. Los gravámenes son equivalentes a los actualmeute en vigor.

(1) Argentina _

As posições da Tarifa Nacional e os gravames declarados são os estabelecidos por Decreto-lei 6.771-63, os quais entrarão em vigor
em 1'" de janeiro de 1964. Os gravames são equivalentes aos atualmente 2ln vigor.
'

(2) u~uguay

_ Recarga cambiaria Sl}%
U$S O,{)O por válvula,

(2) UruguC1;.Y

_ Sobretaxa. cambial 60<% ou 100% segundo tipo não fabrícável ou fabricado no pais. A sobretaxa cambial se toma sôbre o
valor oficial (l'Aforo") U$S 0,60 por unidade de válvula.

ó

100-% según tipo no tabrtcable en el país o fabricado en el pais. El encargo se toma sobre un aforo de
-e

2.33.131.) -
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DECRETO

N9 53.909 MAIO DE 1964

DE 7 DE

Aprova o Regulamento sôbre a administração do Fundo Nacional de
Investimentos' Ferroviários.

o Presidente da República, usando
da atrt'ouíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso l· da Constituição;
Con.dderando que a Leí' nc 4.102,
de 20 de julho de 1962, criou o Fundo Nacional de Investimentos FerroviRxio.c, que cumpre regulamentar;
Oonsidei-ando que o Fundo Naoío.,
nal de Investimentos Ferroviários
objetiva' proporcionar prlncípalmecite recursos essenciais à extensão e
exploração do Sistema Ferroviário
Nacional além da manutenção do
DNEF, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento do Fundo Nacional de Investimentos
Ferroviários que' com êste
baixa.
Art. 29 Fica o Banco do Brasil S_
A. autorizado a adiantar ao' DNEF,
em cada exercício até 60% da receita estimada para o período, por C011ta- da 'arrecadação futura da parte
do FNIF a que se refere a alínea a
do art. 39 do Regulamento aprovado
por êste Decreto.
Art. 39 Os recolhimentos e· transferência da receita do FNIF são isentos de comissões e quaisquer taxas
ou sôbre-taxas bancárias, quando
realizados por entidades de economia
mista,
Art. 49 nsee decreto entrará em
vigor na data da sua publicação. re-.'
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 7 de maio de 1964; 143?
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Octaane Gouveia de Buínôee,
Juarez roicra,
REGULAMENTO DO FUNDO NACIONAL
DE
INVESTIMENTOS
FERROVIARIOS.
CAPíTULO I

Da Finalidade

Art, 19 O presente Regulamento
destine-se a fixar normas pare administração, aplicação e contrôle do
Fundo Nacional de Investimentos Per-

~I

-rovíártos (F. N .I. F .), criado pela Lei
nc 4.1.02; de 20.7.1962.

Art. 2" O Fundo Nacional de rnvestimentas
Ferroviários
(FNIF) ,
ccosoanteiestabelees o art. 11 da Lei
no 4.1-02, de 20 de julho de 1962, visa
a custear:
a) estudos.
projetos, construçõe-s
de .novas vias férreas, ligações e variantes constantes do Plano Ferroviária Nacional e prolongamento das
existentes;
b) execução de programas de obras
pa t-tmonais. de investimentos e de
capital, das estrada" .de ferro;
·c) amortázaeãn e furos de emnréstfmos referentes a flnanctamentos devidaments autorizados para a execução de programas de investimentos aprovados pelo D.N:E.F.;
d) despesas com pessoal- material
e diversos do D.N.E.F.
CAPÍTULo

II

Da Constituição do FNIF

Art. 39 O FNIF é oonstituido dos
recursos a\)aixo mencionados:
a) três por cento, (3%»
da Renda
Tributária da trníão-.
bv 'produto das duas (2) taxas adidanais. de Melhoramentos e de Re ...
novação Patrimonial. correspcodentes
a dez por cento 00%) sôbre as tarifas ferroviárias.
CAPiTULO ,

rrr

Da Arrecadacão e Depósito
do FNIF

Art. 49 O produto corresponde à
parcela de três por cento (3%) de
Renda Tributária da União a Que se
refere a letra a do artigo antei''cr
será calculado. na base do exe-cício
anterior e depositado em duodécimos
no BAnco do Brasil S. A., em conta
especial, sob a denomtnacão de Fuo'Cio Nacional de Investimentos Per.,
roviártos. à ordem e disposição do
D.N.E.F.

Parágrafo único. A taxa de juros

c, ser' abonada aos depósitos de que

trata êste artigo será a. mesma atribuída aos . depósitos sem limites.
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Art. 59 O FNIF será aplicado de

acôrdn com o que estaoeleoe o artigo
20 dê,ste Regulamento, na seguinte
proporção e correspondência:
a) recursos provenientes da parcela
correspondente a 3% da Renda Tributária da União (art. 39 alínea

a) .

-

letras a e c até 65% do art. 29
letra b até 2() % do art. 29
letra d 'até 15% do art. 2Q •
b) recursos provenientes do.o:: FM:
e FRP, na conformidade do Decretolei no 7.632. de 12 de junho de 1945.
§ 19 As cotas fixadas na alínea a

somente poderão ser alteradas por
resolução do
Conselho Ferroviário
Nacional e homologadas pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, me-

diante proopsta devidamente justificada de qualquer dos membros do
referido Conselho ou da Díretorfa Ge. ral do DNEF.
§ 29 O órgão executivo do DNEF
será respcn.ável pela exata observância do estabelecido na letra a
_ dêste artigo, devendo, para isso, regular suas atividades administrativas
de modo que não. sejam ultrapassadas as quotas fixadas.
CAPíTULO IV

Da, Aplicação do FNIF

Art. 69 Até 31 de janeiro de cada
ano, a Diretoria "Geral do DNEF deverá apresentar à deliberação do
Conselho Ferroviário Nacional, dentro do orçamento anual da receita e
despesa da Autarquia (art. 7Q, letra
do Regulamento Interno do DNEF)
o plano de aplicação do ·FNIF. observando:
a) as prescrições do art. 59 do
presente regulamento;
b) a continuidade dos serviços de
expansão ferroviária, com prioridade
para os empreendimentos ínc'utdos
nos P1a.nos Preferenciais, destinados
a atender, quer a imposições de natureza político-estratégica, quer a
solicitações de caráter sôcio-econô.míco, visando acentuar acrésicmo de
produüviuade e rentabilidade.
c) a "sucesstvidade" e não a "si-

multaneidade" dos - próprios! empreendimentos prioritários, de modo a
tomar compatrveís Os fins com os
meios disponíveis e executá-los a
curto prazo.

ExECUTIVO

Arü. 79 A inclusão no Plano de
Aplicação' da parcela da letra a de
.rb , 39 de empreendimentos de qualuer natureza, dependerá:
a) para serviços e obras:
de aprovação prévia de projeto, orçamento e previsão de execução dentro de prazo determinado, de maneira que, anualmente sejam atrrbtndos
recursos
indispensáveis a execução
dos programas.
b) para despesas de capital:
de aprovação prévia de relação .dtsorumnando, qualitativa e quaotdtatívamente. materiais e equipamentos
com estimativa de custos unitários.
desde que êstes ultrapassem o valor
de 100 vêzes o maior salário-mínimo
Art. 89 A prestação de con tas da
aplicação dos recursos do FNIF integrará a tomada de contas geral
remetida à Delegação do 'I'rtbunal
de Contas, da qual uma cópia deverá ser remetida ao CFN até o dia
31 de março de cada ano.
§ 19 A Rêde Ferroviária Federal
S. A e demais emprêsas ferroviárias deverão remeter anualmente ao
D N. E. F., até 20 de fevereiro, as
tomadas de contas relativas aos FM
e FRP e das demais parcelas do
FNIF que lhes foram atribuídas.
§ 29 Qualquer entidade que receber
do DNEF recursos do FNIF deverá
apresentar, anualmente. até : 20 de
fevereiro, prestação de contas acompanhada de relatório circunstanciado
sôbre a situação das obras e aquisições programadas.
39 Caberá à Delegação do Tribunal de COJ;'J.tas a remessa ao C.
F. N. para a preciação e posterior
encamínhamento ab Tribunal de
Contas por intermédio do MVOP, da
tomada de contas do DNEF. na forma do art. 69. item li, letra g da
Lei nv 4 102-62.
§ 49 Nenhuma entidade poderá receber outra parcela do F. N. L F.
sem que tenha dado cumprimento ao
estabelecido nos parágrafos 19 ou 29
dêste artigo.
Art. 99 Os recursos a que Se refere a letra b do art. 3!? serão aplicados pelas estradas de ferro que os
arrecsderarn Observada a regulamentação própria aprovada pelo C.F. N.
§ 19 Enquanto não fôr aprovada a
regulamentação a que se refere êste
artigo, Será o'Jservada a legislação em
vigor referente ao Fundo de Melhoraê
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"mentes e Fundá de Renovação Patrímoníal, instituído pelo' Decreto-Ieí
no 7.632, de 12 de junho de 1945'.
§ 2Q OS - planos de aplicação das
taxas a que se refere o presente artigo, deverão ser submetidos à apro-vação elo C. F. N,. até 31 de janeiro
de cada ano.
Art. 10. Mediante proposta da Diretoria Geral do DNEF, aprovada
pelo Conselho 'Ferroviário Nacional
poderão ser realizadas operações de
crédito, à conta do FNIF, destinadas
a. acelerar a execução dos programas de investimentos referentes a
expansão ferroviária
extensão.
melhoramentos e reequipamento.
~
Art . 11, Bi-mensalmente, a Diretoria Geral do DNEF apresentará ao
CFN, até o fim do mês seguinte, um
xtrato do movimento financeiro das
.dístribuições do FMIF parcial e
acumulado -r- discriminando. por dotação, as distribuições realizadas e a
situação dos serviços custeados pelo
mesmo,
Art. 12. Até 28 de fevereiro de
cada ano, a Díretoría Geral do D_
N, E. F. apresentará ao CFN um
relatório sucinto sônre aplicação do
FNIF.
Brasília, 7 de maio' de 1964.

'Juarez Tavoru.

DEORETO N9 53.910 MAIQ DE 19ü4

DE

11

DE

Cria o Consulado honorário do Brasil
em Sumi-Lcuis, Senegc.'Z

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87 (numero I) da Constituição e
nos- têrmos do § I? do artigo 27 da Lei
número 3.917, de 14 de julho de 1861,
d€<:reta:
Art. 19 Fica criado o Consulado honorário do Brasil em Saint-Louis, Senegal .

Art. 29 O Consulado honorário em
Saint-Louis, ora criado, tem jur-isdição
local e fica subordinado à Embaixada
do Brasil em Dacar, Senegal.
Art; 39 ~ste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário,
Brasília, 11 de maio 'de 19B4; 1439
1:1a. Independência e 769 da' República,
H: CA5TELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DEOREI'O N9 53.911 - DE 11 DE
MAIO DE 1964
E leva à categoria de Embaixada a
. Representação diplomática do Brasil
junto ao ecoe-no do Grão-Ducado

do Luaemburço, com sede em Bru-:
eezcs

o Presidente da República, usando
(la atrtbuição que lhe confere o artigO 87, incisos I e VI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica elevada. à categoria de
Embaixada a Representaçác diplomática do Brasil junto ao Governo do
Grão-Ducado do Luxemburgo, com
sede em Bruxelas.
Art. 29 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em c-ontrário .
Brasilia, 11 de maio de 19tH; 143 0
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

DECRETO N9 53,912
1'I'LAIO DE 1964

DE

11

OE

Dispõe .\<)ôbre estoques fie petróleo e
derivados equantídades em' trtaisito e dá outras providências.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição Fe..
deral decreta:
Art. 19 O Conselho Nacional do
Petróleo levantará os estoques
de
petróleo e seus derivados, existentes em poder das Companhias dts..
trfbtudores e das emprêsas permissionárias de refinação de petróleo.
bem como das indústrias de mistura
e envasilhamento de óleos Iuorrticantes e produção de graxas, derivados do petróleo, na data da puoucação dêste decreto, bem assim as
quantidades em trânsito de derivados de petróleo por elas importadas.
e as de petróleo bruto destinado às
aludidas émprêsas
permissionárias
de refinação.
§ 19 As disposições
d~ste artigo
abrangem os produtos qutmicos tm..
portados e utilizados peles indústrias
mencionadas e pelas emprêsas per..

ATOS DO PODER ExECUTIVO

mísstonártas de refinação de ;JBtrÓ..
Ieo ,
§ 29' Para os efeitos do- presente

Os funcionários civis e militares que
se te-nem necessârjos.
§ 19 Fica determinado a tôdas as
decreto, definem-se como quantídaAutoridades Civis e Militares
qUE')
des em trânsito aquelas ainda não
atendam. às solicitações e requísíçõee
ereüvameme descarregadas em pôrde Conselho
Nacjonaj do Petrcieo,
to brasfleiro, e importadas ou stm-'
para. a efetivação das providências
-plesmente adquiridas aos preços an-.
previstas neste decreto.
.
tenormente em vigor.
§ 29 Poderá o Conselho
Nacional
Art. 21;1 As Companhias dístríbutdodo Petróleo requísibar. a cooperação
rae de petróleo e derivados, bem CO~
de quaisquer órgãos e servidores. mmoas indústria" de mistura e envaclusíve de autarqujas ou sociedades
stlhamento de óleos Iubrtfícãntes e
de economia mista.
produção de graxas, derivados ao pe~
§ 39 Fica encarregado das funções
tróleo, deverão prosseguir, .normalmencionadas neste artigo, o Sr. gmer..
mente, na venda dos produtos comson José Dóría Serbeto de Barros.
preendidos nos estoques e quanttdaArt. 59 Poderá o Conselho Neci mal
des a que se refere o artigo 19, con- . do petróleo, se assim se tornar netabílízando em separado a diferença
cessárfo para
assegurar a rígcrosa
entre os novos preços e-os antenorobservância dos objetivos a que visa
mente em. vigor.
o presente decreto, promover a de§ 19 As emprêsas
permissionárias
sapropríaçâo de estoques em regime
de refinação de petróleo deverão
de urgência, de acôrdc com o ac-t. 15ígualmente prosseguir em ritmo nocdo Decreto-Ieí nv 3.365, de 21 de jU~
mal no processamento do áleo cru
uno de 1941.
que tenham em estoque e em trânParágrafo único. Pata 03 efeitos
sito, e na venda dos respectivos de..
dêste artigo. são considerados .tc utinvaüos, contabilizando, também em
lidade pública os estoques de aetrúseparado, a diferença entre os novos
Iev e seus derivados, bem Como as
preços e os anteriormente em vtgor ,
quantidades em trânsito, a que :se re~
§ 29 O total mensal das drrerenças
fere o presente decreto, em poder
de preços de que trata êste artigo
das Companhias dístrtbuídoras e das
será recolhido' pelas Companhias dís,
emprêsas permissionárias de l"eft1~-
trfbuldoras. pelas emprêsas nermtsçâo. bem como das índústrtas de mtsstonárras de refinação e pelas U1d.Ú~..
tura e envastlhamento de óleos iubrl..
trias de mistura e envaetlhamentc
ficantes e produção de graxas, dertde óleos lubrificantes e de produção
vades do petróleo, ou por elas rm-.
de graxas, derivados do petróleo, eo
portados ou adquiridos, nos tênnos
Banco do Brasil S.A., à ordem da
do referido Decreto-Ieí nc 3.365, de
Bupermtendênoia da Moeda e do
21 de junho de 1941.
Crédito, até o 1ú9 dia útil do mês
Art. 69 As Companhias distribuidosubseqüente, salvo- quando se tratar
ras e as emprêsas permissionári-as de
de diferenças -elatívas a vendas etc ..
reffnaçâo de petróleo, bem como as
tundas a prazo caso em que o recoindústrias de mistura e envasnbalhimento poderá ser feito até 60
mento de óleos Iubrffícantes e ')fl..x lu(sessenta) dias contados do último
çâo de graxas, derivados .do pet'l"9~
dia do mês em que se processarem
Ieo, deverão
comunicao 'à nívísão
as operações de venda.
Econômica do Conselho Nacional do
Petróleo a posição dos estoques de.
Art. 39 O COnselho Nacional .dc
todos os produtos e subprodutos. 'inPetróleo atualizará o acôrdo celebra..
clusive os que não estão sujeito." a
do em 21} de abril de 1963 com aspermissionárias de refino, relativo à
tabelamento de preços, e facilitar toàírerenca 'entre :O ímpôsto único
dos os trabalnos de levantamento,
fiscalização e contrôle determinados.
sóbre derivados de petróleo tabelados
Importados e o Impôsto único que
neste decreto ou dêle decorrentes.
recaí sôbre os derivados produaidos
Ar";. 7Q O oonseiho NaCional do
pelas mesmas emprêsas permísslonéPetróleo emitirá guias 'para OS reco-.
Ihímentos dos recursos a serem feirias.
tos nos têrmos do § 29 do artigo 29
Art. 4(1 A execução das medidas
e artigo 39~
previstas neste decreto terá junto ao
Art. 89 E' instituída, junto ao Mi-·
Conselho Nacional do Petróleo um
supervisor que poderá contar com
nlstérío das Minas e Energia, sob a.
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Presidência de Representante do ConDECRETO N9 53.913 - DE 11 DE;
selho Nacícnal do Petróleo, couusMAIO DE 1964
são que se incumbirá de proceder ao
levantamento dos débitos do r'eeouDispõe sôbre estoques de trigo e seus
ro Nacional, autarquias e sociedades
derivados e quantidades em írãnside economia. mista, resultantes de
to de trigo em grão. imoortaao, e
fornecimentos dos produtos a que se
dá outras urootaénetas.
refere êste Decreto, feitos até 30.3.64.
§ I? Além de Representantes
do
o Presidents da República, usanConselho Nacional do Petróleo ~.rUM
do da atribuição que lhe c-onfere c
ntstérto da Fazenda, Banco do' Braar-t. 87, item I, da Oonstdtujção Fesil S.A. e Sindicatos repreaentauvos
deral decreta:
dos fürneced:rres,' deverão integrar a
Ocmissâo Representantes de ·01.1t.:D3
Art. 1Q A Superintendência Nac16~
órgãos cuja partícípaçâo rôr julgada
nal do Abastecimento (SUNAE), COIU
necessária pelo Conselho Nacjoneq do
a colaboração do órgão competente
Petróleo.
do Mmístério da Agricultura, proce§ 29, A Comissão' deve-á, no prazo
derá ao levantamento dos estoques
de trigo em grão, seus derivados e
de 30 dias, submeter ao Ministério
subprodutos, existentes em poder: dos
da Fazenda, por intermédio do Midata da publicação
moageiros na
nistério das Minas e Energia, .9, fordêste Decreto, bem como dos estoma de regularização, dos comprormsques de fa'nnha de trigo em poder
~os não saldados, a que se refere êste _a.rtígo. indicando quais as gnadados comerciantes atacadistas e industa-íass do remo.
des e montantes e. .serem atendidos,
Art. 99 A Superíntendêncsa " da
Art. 2Q Ficará a cargo da Oartetrade Comércio Exterior <CACEX) o leMoeda e do Crédito "manterá eloqueados os recolhimentos refez-sjos
vantamento das quantidades em trânsito de trigo em grão importadas e
no § 29 do artigo 29 e artigo 39,
destinadas aos portes do país, e a
Parágrafo único. Os Mínístros da
cobrança, junto aos moageíros, da
Fazenda e Extraordinário para
o
diferença de preço respectiva.
Planejamento e Coordenação econõParágrafo único. Para os efeitos
mica, após a regularização ãos COm"do presente Decreto, consideram-se
promissos de que tratar o § '20 do
como quantidades em trânsito aqueart. 8Ç), submeterão anteprojeto de
lei que permita a utilizaçã-o do re- - las ainda não efetivamente descarregadas em portos brasileiros.
manescente do fundo a que se refere êste artigo, na expansão do crédtArt. 39 Os moageiros, indústriais e
comerciantes atacadistas de farinha
to rural e nó financiamento da consde trigo prosseguírão na vendá dos
trução de habitações populares.
produtos do trigo e seus derivados,
Art. 10 Ê1 autorizado
o Conselho
contabilizando separadamente a. diNacional do Petróleo a resolver as
ferença entre os novos preços e os
dúvidas que foram suscltadag na aplianteriormente em vigor.
cação dês te' decreto. cabendo recurArt. 4Q O total mensal das difese de suas decisões para o Mlmstro,
renças de preços de que trata o ardas Minas e Energia. no prazo d-e 10
tigo anterior será
recolhido poros
dias a contar da data em que o tnmoageiros, comerciantes atacadistas e
teressado tenha
tido conhecimento
da decisão.
industriais, ao Banco do Brasil S A.,
à
ordem da Sup-erintendência da.
Art. 11 _O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
Moeda e do Crédito, até o décimo
(109) dia útil do mês subsequente .
revogadas as disposições em centrário.
"
§ 19 Conceituam-se, para os efeitos dêsté Decreto, como:
Brasília, 11 de maio de 19ô4; 143!;'
da Independência e
769 da aepúI - moageiros, todos eIS estabeblice.. _
Jecímento, que transformam
o trtgo em grão em farinha
H, CAsTELLQ BRANCO
e demais subprodutos;
Mauro Thibau
II - c o m e r c a n t e s atacadisOctávio Gouveia de Bulhões
tas, aeuêtes que exercem 6
Daniel Faraco
comércio da tacínha de .:.riRoberto de Oliveira Campos
go pOr atacado; e
í
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In - tnõustrtats., os estabeleelmen-i

tos que induetrjalízam a ta"rtnha ou os subprodutos do
trigo.
§ 2Q OS recursos necessários à execução deste Decreto serão adiantados
pela Superintendência da Moeda e
do Crédito à Superintendência Nacional do Abastecimento, que dêles
se resssarcírá junto ao Banco do
Brasil S.A., que os levará a débito
da conta em que serão contabíüzados 0,5 recolhimentos a que se retere êste artigo,
§ 39 A Superintendência da Moeda
e do Crédito manterá bloqueado o
saldo da conta referida no § 29, até
que oa Minísbros da 'Ftazenda e Extraordinário para o planejamen-o e
Coordenação Econômica, submetam
anteprojeto de lei que permita sue
utilização na expansão
do crédito
rural e no financiamento da construção de habitações populares.
Artl? 59 A execução das medidas
prevístes neste Decreto ficará a cargo de um supervisor que será a$Sessorado por um funcionário do nau-;
co do Brasil S.A, e poderá ter às
suas ordens Os tuncionáríos civis e
militares que se tornarem necessários.
§ 19 As autoridades 'civis e milttares prestarão, aos órgãos e pessoas
que estejam incumbidas das medidas de execução dêsste Decreto tôda 'a colaboração possível, atendendo
às solicitações e requísiçôes para que
s-ejam coibidos, com rapidez e eficiência, todos os abusos ou tentativas
de defraudações das medidas
dêle
resultantes .
§ 29 Para o fim previsto neste artigo poderá ser requisitada a cooperação de quaisquer órgãos ou servidores da administração descentcalízada e das sociedades de economia
mista, inclusive o Banco do Brasil
S. A.
§ 39 O supervisor encarregado da
execução das normas estabelecidas
'no presente Decreto poderá aplicar
as seguintes sanções, aâ referendum
-do Ministro da Agricultura:
I - Cancelamento das quotas" de
trigo em grão importado dístrtbuída aos moageíros que
não recolherem,
no devido
tempo, as diferenças a que se
referem Os Arts. 29 e 4° dêste Decreto;

II -

Cancelamento
das entregas
de fertnha de trigo, outros
subprodutos e derivados aOS
comerciantes atacadistas e'
consumidores que deixarem
de recolher, no devido tempo, as diferenças de que trata o Art. 4° dêste Decreto.
Art. 69 Sempre que fór necessârIc,
poderá a Superintendência Nacional
do Abastecimento (SUNAB)

premo-

ver.mos têrmos da legislação vigente,
a desapropriação de estoques de trigo
em grão, seus derivados e subprodu...
tos.
Parágrafo único,
Para os efeitos
dêste Artigo, são consíderados de
utilidade pública os estoques de trigo em grão, subprodutos derivados
d.e trigo em poder dos moageiros, co...
merciantes atacadistas e índustrias ,
Art. 79 Ficam encarregados . das
funções mencionadas no Art. 59 o
Coronel Intendente do Exército, Abdias dos Santos Arruda e o funcionário do Banco do Brasil S.A., Sr.
Raul Fernandes Oameíro Filho,
Art. 89 O presente decreto entra...
rá em vigor na data de sua 'publicação. revogadas as disposições em
/, contrário.
Brasília, 11 de maio de 1964' 143?
da Independência e 759 da Reuú..bllce..
H. CASTELLO BRANCO

osce-

Thompson Filho

Octávio Gouveia de Bulhões
Damel Faraco
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO N° 53.914 M,no DE 1964

DE

11

DE

Define as atribuições do Ministro de
Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, extingue órgãos da Presidência
da República e dá outras providências;
O Presidente da República, usando
'da atribuição que lhe confere o art.tígo
87, item I, da constituição Federal,
decreta:
At-t, 19 Incumbe ao Ministro de Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica:
a)
dirigir e coordenar a revisão
do plano nacíonaã de desenvolvimento
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econômteo.. em cooperação com os Mi~
nistéríos e demais órgãos da admmístração direta ou descentralizada do
GOVêl'110 da União;
b)
COOrdenar e ha.rmonizar,. em
planos gerais, regionais e setoriais; os
programas' e projetos elaborados por
órgãos da administração pública, entidades paraestatais, sociedades de
economia m'sta, e emprêsas subvencionadas pela União;
c)
conhecer e coordenar os planos de ajuda externa, econômica, finenceire e de assístêncía técnica prestadas aos órgãos e entidades rererfdes
na alínea "b":
d) coordenar a elaboração e a
execução do Orçamento Geral da
União e dos. orçamentos dos órgãos e
entidades referidos no item "b" harmonizando-os com o plano nacional
de desenvolvimento econômico;
e) assessorar o presidente da República na decisão de assuntos relaoíonados com o plano de desenvolvi...
mente econômico e na formulação de
planos e projetos de desenvolvimento
econômico e social;
j) exercer outras funções e' encar.
gos que lhe sejam atribuídos pelo
Presidente da República.
Art. 29 Para o exercício das atribuições que lhe são conferidas por
êste decreto, fica. o Ministro de Estado Extraordinário para o Planeja-mento e Coordenação Econômíca autorizado a:
a)
requisitar servidores dos órgãos
da administração direta, autarquias
e sociedades de economia mista, sem
prejuízo dos vencimentos, direitos e
vantagens a que façam jus. obedecido
o disposto na legislação em vigor ;
b)
recrutar pessoal especializado.
administrativo e auxiliar, nos limites
dos recursos financeiros postos à sua
disposição; não adquirindo o pessoal
assim) recrutado a natureza de servidor público:
c) atribuir a. pessoas, emprêsas e
organizações idôneas a prestação de
serviços técnicos específicos;
d)
constituir grupos de trabalho,
por prazo limitado, para a execucão
de trabalhos específicos de natureza

técnica.
Ait. 39 A autorização concedida no
artcgo anterior ncàrá sujeita àS se·

gumtes limítaçôes:
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a)
aos servidores requtsítaôos e
aos demais colaboradores poderá o
Ministro de Estado Extraordinário
conceder uma gratificação mensal de
representação de gabinete, dentro dos
limites dos recursos postos à sua: disposição;
b)
ao pessoal recrutado poderá o
Ministro de Estado Extraordinário
pagar um "pro labore" mensal, obedec'dos OS níveis aprovados pelo Presidente da República.
Art. 49 Compõem c Gabinete do
Ministro de Estado Extrecrdinárlo
para o Planejamento e Coordenação
Econômica:
Chefia do Gabinete
Secretaria do Gabinete
Assessoría . de Relações Públicas e
Informação
Assessorias Especiais
Secretaria Geral do Planejamento e
Coordenação Econômica
Ooordenação Técnica
Serviços Administrativos
Art. 5<) Fica o Ministro de Estado
Extraordinário autorizado a constituir
o. seu Gabinete Técnico e Admtnístraüvo, mediante a expedição de portaria em que sejam fixadas as atribuições e responsabilidades de suas unidade", e servidores, bem como a expedir os atos de designação do pessoal,
Art. 6° Ficam extintos os seguintes
órgãos da Presidência da República:
a)
Coordenação do Planejamento
Nacional;
b)
Assessoria 'Técnicat
c) Comissão Nacaonal de Planejamento;
d)
Conselho de Desenvolvimento;
e)
Grupo de Trabalh{) incumbido
de estudar a situação econômica. da
Bacia Hidrográfica do no ttajaí no
Estado de Santa Catarina:
j) Grupo de Trabalho incumbido de estudar a economia da Bacia
. Hidrográfica do rio Paraíba do S-~l;
g)
Grupo Executivo de Ajuda à,
Baixada da Guanabara.
Art. 79 FICa subord.nada ao Mínístro de Estado Extraordinário pare.
o Planejamento e Coordenação biCOw
nômíóa a Comissão de Coordenaeâo
da Aliança. para o Progresso :COO
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ção orçamentária referida '10· ar-tigo
AP), criada pelo Decreto nc 1.040,
109 e dos saldos de reO'11's05 nenciode 23 de maio de 1962.
nados neste artigo, prestando ,contas
Art. 8" O pessoal pertencente aos
desta aplicação ao Presidente da Re.,
órgãos extintos pe:G artigo 6Q - dêste
Decreto poderá ser aproveitado no -. pública.
Gabinete do Ministro de [[;,stalio EXArt, 12. Ficam canceladas todos
traordinári., para o Planejamento e
os ajustes e convênios assinados nelos
órgãos extintos pelo artigo 6Q dêete
Coordenação Eccnôm'ca uma vez V€rrfícadas, em cada caso, _a ;::0l1V8ll.iDecreto com entidades públicas, inêncía dêsse aproveitamento e aha-blclusive autarqui-as ,e sociedades de
Iitação do servidor para as funções
economia mista.
que deverá exercer:
Art. 15. O presente decreto enArt. 90 O acêrvo dos órgãos extintrará em vigor na data de sua outos, pelo artigo 60 dêste Decreto, bl.cação, revogadas as disposições em
contrário.
compreendendo material e L.íStala_
çôes. ser-á transferido para o GubíBrasília', 11 de maio de 1964; 14JQ
nete do Ministro do Estado gxtraorda Independência e 760 da Repúdinárío para O Planejamento e Coblica.
ordenação Econômica, mediante tombamento.
H, CASTELLO BRANCO
Art. 10. O Ministério da Fazenda.
Milton Campos
colocará à disposição do Ministro de
ootaoío Gouveia de Bulhões
Esta-do Extraordínárlo para o Planejamento e - Coordenação aooncmtce
Vasco da Cunha
"a seguinte dotação orçamentária do
Roberto Campos
Orçamento' G-eral da união para. o
corrente exercício (Lei nv 4.295, de
16 de dezembl'o de 1,963):
4.<)!1.Q2 pres'dêncía da RepúbliDECRETO N9 53.915 - DE 11 DE
ca.
MAIO DE 1964
'
(Encargos Gerais)
Altera a redação dos arts, 39, 12, 13,
Des.pesa,s ordinárias
14 e 29 do Decreto n05!. 872, de 19
Consignação 1.6.00 - Encargos dide -abril de 1963.
versos.
O Presidente da República, usando
Sub-Consígnaçâo:
da" atribuição que lhe confere o art.
1.6.23 - Diversos.
87, item 1 da oonsttturcão Federal,
decreta":
Art. 1Q. Os artigos 39, 12, 13, 14 e
14 - Manutenção e funcionamento
29 do Decreto n" 51.872, de 19 de
dOS Ministérios Extraordinários, criaabril .de 1~i33> passam a ter a seguinte
dos pela Lei Delegada no L de ;§ de
redação:
setembro de ~1962. - Cr$ •...••.•.•
"Art. 3Q O Gabinete Civil com.,
2OD. 000. OOQ,OO.
põe-se dos seguintes órgãos:
Art. 11. Fica o Mín.stro de Estaa)
Chefia;
do Extraoràinári'Ü para o Planejat» Subchefias Administrativas;
menta e coordenação Econômica ~U~
torízado a movimentar e a aplicar
c) Assessoria Especial do PreOs saldos dos recursos orçamentários
sidente da República;
e extraorçamentários atribuídos ou
d)
secretaria particular do
postos à disposição dos órgãos éxtlnPresidente da República;
tos pelo art-igo 69 dêste Decreto, sem
e)
Secretaria de Imprensa;
prejuízo da venr.oacão da nôa aphj) Diretoria do EXpediente;
'Cação dada à parte já utilizada dêsto Diretoria de Serviços Geses recursos.
rais.
'Parágrafo único. O Ministro de
"Art. 12. A Assessoria Especial
EStado Extraordinário poderá delegar
do Presidente da República tem
per finalidade assistir o Presídencompetência para aPlicação. da dota...
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te da/ República .no estudo e exame de assuntos que êste lhe con-

~,t. 29.Q Pres-ente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação.
.
r
Bra-sília, 11 de maio de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.

fiar".
"Art. 13. A Assessoria ESpoêcial
do Presidente da República compete:
H. CASTELLO BRANOO
o;) opinar sôbre matéria O€ ordem técnica, por deterrhínação do
Presidente da República, -ou do
DECRETO NQ 53.916 - DE 11 DE.
Chefe do Gabinete Civil;
MAIO DE 19'64
. b) elaborar estudos,
realizar
pesquisas, reunir dados e .cclher
Dá a denominação de Batalhão Ti.;
.'informações que permitam maribúrcio ao 39 Batalhão de Caçadoter o Presidente da República in..
res.
formado a respeito de problemas
o Presidente da Repúbltca, tendo
gerais de Govêrno e administraem vista o inciso I do art. 37 da Conscão'
- c) acompanhar os trabalhos Ie- . tituição .Federal, e no uso de suas
atribuições legais, decreta:
glslativos das duas Casas do COnArt. 19 11: dada a denominação de
gresso, colaborando no estudo e
Batalhão
'I'ibúrcío ao 3!? Batalhão de
esclarecimento de matérias
em
Caçadores.
curso'
Art. 2!? Revogam-se a,o;disposiçÕ0S
à) 'colaborar na elaboração das
em contrário.
mensagens relativas a anteprojeBrasília, 11 de maio de i964; 1439
to de lei' para encaminhamento
da Jndependêncra e 769 da República.
ao Congresso Nacional".
"Art. 14. A Assessoria Especial
H. CASTELLO BRANCO
do Presidente da República 821'á
Artnur da Costa e Silva
chefiada por um Assessor-Chefe;
§ 19 O Assessor-Chefe da assessoria Especial do Presidente da
DECRETO NQ 53.917 - DZ 11 DE
República será assistido por um
MAIO DE 1964
Assessor-Adjunto .
§ 2°. Para desincumbir-sa de
Abre, pelo Ministério da Fazenda, o
seus encargos, a Assessor-ia Espeo crédito especial de Cr$
.
ctaj do Presidente da República
220.000.000.000,00 para os fins que
terá a colaboração do pessoal que
especifica,
fôr julgado necessário".
O presidente da Repúbüca, usando
"Art. 29. Ao Assessor-Chefe da
da autorização contida na Lei núAssessoria Especial do Presidente
mero 4.328, de 30 de abril de 1.964,
da República compete:
e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos têrmos do artigo 93, do Regulaa) 'superintender e orientar, de
mento Geral de Oontabilídade Públiacôrdo com 0_ Chefe do Gabinete.
ca, decreta:
tôdas as -ativIdades da- Assessorra
Especial:
Art. 1QFica aberto, pelo Ministéz» submeter ao Chefe do Gabi- rio da Fazenda, o crédito especial de
nete o plano de atividades da AsCr$ 220.000.000.000,00 (duzentos e
sessoria Especial, bem como relavinte bilhões de cruzeiros) J para atentórios sôbre o andamento de" sua
de- às despesas decorrentes da apliexecução;
cação, no corrente exercíeío, -do nôvo
c) aprovar pareceres conclusí.. Códígo de Vencimentos dos Militares.
vos sôbre matérias de ordem cécArt. 29 O presente decreto entranícas encaminhadas à Assessoria; rá em vigor na data de sua. publicação, revogadas as disposições em cond) 'representar o Chefe do Gatrário.
binete, quando autorizado. -ucs
Brasília, 11 de maio -de 1964; 1439
entendimentos com órgão, do poda Independência e 769 da República.
der público:
H. CASTELLO BRANCO
e) representar o Presidente ôa
República, quando destgnado ;
Octávio· Gouveia de Bulhões
I

,
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('")

Retifica

'DECRETO NJ? ~:3.g,18 -

DE

1'3 DE MAIO DE 19"$4

o enquadramento das funções da Comissão Coordenadora da

O presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constttutçâo e, tendo em vista o disposto no 'Decreto númeio52.144, de 25 de junho de 1963, decreta:
Art. 1(} Fica retificado, na forma dos anexos, o Quadro de Pessoal -

Parte Permanente a que se refeüeo art. 19 do Decreto nc 50.142, de 27
de janeiro de 1961, que dispõe sôbre o enquadramento das funções da Co-

missão Coordenadora de, Criação do Cavalo Nacional, bem como a respectiva' relação nominaLArt. 2Y OS efeitos das retificações a que se refere êste decreto prevalecem apartlr. de 1Q de julho de 1960.
Art. 3Cl 1tste cccreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposícôes em contrário.
Brasília, 13 de maio de 1964, 143Q da Independência e 769 da 'República.
H. CASTELIO BRANCO

('~-)

Os

13ineXOS

a 'que se refere o texto foram publicados no :Diário

Oficial' de 14 de maio, de 1004.

DECRETO NO? 53.919 MAIO DE 1964

DE

13

DE

Altera o Eeçuiamenio da Inspetoria
Geral da Aeronáutica.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 8'1, inciso I, da Constituição Feu
deral, decreta:
Art .. 1Q O Parágrafo único do artigo
43 e o número 3 do artigo 54 do Regulamento da Inspetoria Geral da
Aeronáutica, aprovado pelo Decreto
n» 1. 322, de za asosto de 1962, passam a vigorar com as redações seguintea:
Art 43
.
Parágrafo único. O Secretário de
Inspeção é Tenente Coronel Aviador
ou- Major Aviador com Curso de Estado-Maior.
Art. 54
.
3, Os Ajudantes de Ordens nã-o
concorrem às substituições. Podem,

no entanto, acumular funções na forma do nc 1 do art. 61 dêste Regulamento.

Art. 2Q 1i:ste Decreto entra em vigor na data de sua pubíioacão e revoga as disposições em con trárío,
Brasília, 13 de maio de 1964; 143?

da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Nelson Lcuenére Wande-rley

DECRETO NQ 53.920
MllIO DE 1961

DE

13

DE

Aprova o Regulamento rtos Sstabete•.
cimentos de lrüeruiencíà âa Aeronáutica ..

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arUg o 87, inciso I, da Ccnstit.inçào Pederal, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento dos Esta.helecimenboa de . Intendência da Aeronáuttcs
C1"5IAR)
que com êste baixa. assinado pel~
Ministro da Aeronáutica.

ATDS
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Art. 29 reste Decreto entra em vi~
gor na data, de sua. publicação, revogadas as disposições em contrário.
.Brastlia, 13 de maio de 1964: 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANOO

Nelson Lavenere wamâetíen

REGULAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE INTEND1J:NCIA DA
AERONAUTICA
PRll.1EIRA PARTE

Generalidades
cAPÍTULo I

Missão e Subordinação

Art. 19 O Estabelecimento de InR
tendência da Aeronáutica (EIAR) é
organização da Aeronáutica que tem
por missão centralizar os suprimentos de numerário e de material de
Intendência, inclusive viveres e itens
reembolsáveis, para atender às Organizações localizadas na mesma área
ou jurtsdiçãõ de um Alto Comando.
Art. 2(> O EIAR é subordinado discíplínarmente ao Alto Comando da
respectiva área ou jurisdição, e técnico-administrativamente ao DíretorGeral de Intendência da Aeronáutica.
Art. 39, O EIAR tem autonomia administrativa.
SEGUNDA PARTE

Orçcnieaçiic
CAPíTULe I

Constituição Geral
Art. 49 O EIAR tem a seguintes
constituição geral:
1 - Comando;
2 - Esquadrão de Finanças;
3 - Esquadrão de Material de Intendência;
4 - Esquadrão de Serviços.
CAPÍTULO II

Comando

Art. 59 O Comando compõe-se de:
Comandante;
Esquadrilha de Comando,
AI't. 6ºü Comandante do EIAR é
Coronel Intendente da Aeronáutica
'com o Curso de Direção de serviços
1 -

2 -

do. ECEMAR,

ExECUTIV0

41'

Art, 79 Ao Comandante além das
atribuições previstas especificamenteem Leis e Regulamento, compete:
1 - dirigir, orientar, fiscalizar" tô-:
das as atividades do EIAR; ~
2 cumprir e fazer observaras
diretrizes, normas e instruções, determinadas pelos órgãos Superlores:
3' - manter os Escalões superiores
informados da situação real do EIAR,.
sugerindo medidas julgadas opcrtunas e convenientes;
4 exercer ação pessoal sob os
escalões subordinados: visando uma
perfeita coordenação para o eumprl-:
menta da missã-o do Estabelecimento;
,5 - exercer as funções de AgenteDiretor da unidade Administrativa;
6 ~ - designar o pessoal militar e
civil para as diver:::a-t funções;
7 - determinar quanto ao provimento de numerário:
a) a requisição, o' recebimento e o
pagamento do numerái-io necessário.
às Organizações da área;
b) o exame e o julgamento, em
primeira instância, das
comprovações e prestações de contas das Unidades Admíntstratívas da área;
C) a fixação das datas para os pagamentos
referentes a pessoal da
área:
d)' a contabilização das consignações e- descontos autorizados relativos
ao pessoal militar e civil da Aeronáutica exercendo Iiscalízação sôbre
as Unidades Administra-tivas da área,
com respeito a exatidão dos mesmos'
e)' o pagamento dos credores consignatários dentro dos prazos legais;
j) os balanços de órgão pagador do,
Estabelecimento,
presidindo-os pessoalmente.
8 - providenciar, quanto ao suprimento do material de Intendência em
eeral:
a) 'a requisição, a estocagem e a
distribuição consoante tabelas e disponibilidade dos suprimentos de Intendência (inclusive viveres e itens
reembolsáveís) ;
b) o contrôle, incluindo o exame
de Inventários do material do SIAer,
gerido pelas Unidades Administrativas da área;
c) a realização de contratos,' deaquisições e de fornecimentos de al'~
tigos, quando determinados pela Diretoría de Intendência;
b
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d) o cadastro das fontes de produção dos suprimentos de Intendência,
na região jurisdicional;
9 - submeter ao DGI os processos
de tomadas de conta-s e inspeções admírüseraüves, convenientemente ínformados, qu-ando assim lhe fôr determinado;
10· ~ corresponder-se diretamente
com as autoridades militares ou civis, sôbre assuntos que- independa da
íntervencâ., 'de autoridade superior.
Art. 8C? A Esuuadrtlha de Comando é a Subuníttade-uue opera Os serViços .de Comando e tem constituição e atribuições análogas. no que fôr
aplicável, ao previsto para Esquadrão
de Comando de Base Aérea.
CAPÍTULQ IH

Esquacl'râo de Finanças
Art , 99 O Esquadrão de Finanças,
subOl'dina:d o diretamente ao Comandante do Estabelecimento, é a Uni-

dade que tem por missão executar
'o provimento do numerário necessário às Unidades Administrativas da
área jurisdicional sob sua responsabilidade, reunínd apara isso todo o
pessoal e material exigidos.
Art. 10. O Esquadrão de Fina.n'ÇaS tem -a seguinte conatdtuiçâo:
1

Comando;

2 -

Secão de Contabilidade;

3 - Seção de Descontos;
4 - seção de Comprovações;
5 -r-: Pagadoría.
.
Art. 11. O Comando de Esquadrão
.de Finanças é constituído de:
1 - Comandante;
2 - Seção de Comando.
Art. 12. Ao- Comandante do Esqua
M

mão de Finanças compete:
1 _ coordenar, orientar e fiscalizar os serviços das seções que lhe estão subordinadas;
2 -.;.... preparar OS programas. de tra-.
balhc do Esquadrão;
3 - manter o Comandante do ~
tabelecímentc a par cto desenvolvimenta dos trabalhos do Esquadrão; .
4 _ conferir os documentos de .receita e de despesa relativos ao provimento de numerário sob a responsabilidade do Bstabelecimento, ínclusíve os cheques referentes a recebimento e a pagamentos correspondentez ao suprimento de numerário da
área;
_
_
5 - processar a contabíheação das
consignações e demais descontos a:-r-

torízados, relativos ao
pessoal das
unidades Administrativas da área:
6 - providenciar para que Os processas dos oredores. consignatários se~
jam organizados nos prazos legais;
7 - examinar Os orocessos de prestação de contas ctas Unidades AdR
mínlsta-ativas da área, a fim de que
possam ser submetidos à ínstãncía
superior para o seu julgamento em
face das leis e regulamentos em vi·
gOl';
8 -

organlzar o conta-corrente de

tôdas as unidades Administrativas da

área" de modo que seja possível conhecer por exercício, verba e outros
detalhes orçamentários. a situação de
débito e crédito de cada unidade, em
relacão 2003 recebimentos de numerários ~ respectivos;
9 - submeter ao comandante do
EIAR os relatórios dos processos de
prestação de contas das
Unidades
Administrativas da área, elaborados
pela seção competente do Esquadrão,
flue tiverem de retornar às Unidades
de origem "para efeito de maiores informações,
justificações e .corrígendas;
10 - preparar, os processos de requisíção, de recebimento e de paga,
mente ôo numerário necessário às
unidades Aümínístratlvas da área;'
11 - manter a escrituração das
despesas públicas afetas ao EIAR, na
forma da lei;
12 - provldenclar
para que as
prestações de contas do numerário
recebido para pagamento das orgentzaçôes da área jurisdicional, a cargo
do Estabelecimento, sejam elaboradas
'3 entregues dentro dos prazos legais;
13 - encarregar-se do Suprimento
de numerário às Unidades Admínístrattvas da área.
Art. 13. A Seção de comando é o
órgão encarregado de receber, preparar e expedir a correspondência. do
Esquadrão.
Art. 14. A Seção de Contabilidade
é o órgão do Esquadrão de Finanças
que tem por finalidade executar fi
contabilidade financeira e orçamentária referente ao
provimento do
numerário e cargo doEIAR.
Art. 15. A seção de Desoontos é o
órgão do Esquadrão de Finanças que
tem ..por competência processar e
contabilizar as consignações de descontos autorizados, efetua-dos pelas
Unidades
Administrativas da área,
para pagamento aos credores respectivos.

I
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Art. 16. A, Seção de comprova.ções
é o órgão do Esquadrão' de Finanças
que realizá as verificações dos processos de comprovações de prestações
de contas das Unidades Administrativas, examinando-os em prímeâra
instância, para. que sejam submetidos à apreciação da SDF.
Art. 17. A Pagadorta é o órgão do
Esquadrão de Finanças encarregado
de receber e de pagar todo O numera-to destinado '.10 suprimento da
área.
CAPÍTULO IV

Esquadrão de Material de Intendência

Art. 18. O Esquadrão de Material

de Intendência, subordinado direta-

mente ao Comandante do Estahelecimente, é a Unidade que tem por missão efetuar o suprimento de material de Intendência em geral (inclusive víveres e itens reembolsáveis) ,
na. área [urísdicíonal, sob a responsabiHd·ade do EIAR, reunindo para isso
todo o pessoal e material exigidos.
Art. 19. O Eaquadrâo de Material
de Intendência. tem a seguinte constituição:
1 Comando;
2 - Seção de Suprimento:
3 - Seção de Contrôle; ,
4: - Seção de Armazenamento.
Art, 20. o Comando do Esquadrão
de Material de Intendência é constituído de:
1 - Comandante;
2 - Seção de Comando.
Art. 21.. Ao Comandante do Esquadrâo - de Material de Intendência
compete:
1 - coordenar, orientar e fiscalizar
os serviços das seções que lhe estão
subordinadas;
2 - propor os programas de trabalho de Esquadrão:
3 - manter o Comandante do Estabelecímento a par do desenvolvimento dos trebalhos-do Esquadrão;
4: - organizar e apresentar ao Comandante do' Estabelecimento as
previsões de fardamento necessárío
às Unidades da área. para o exercicio seguinte; ,_
'
5 - promover a escrituração analitica. do material de
Intendência
existente nas organizações doa área,
com as anotações das alterações que
reflitam sôbre o respectivo nível, est'B.d o e valor;
6 -r- receber, examinar e anota-r os
inventários e relações
de carga e

",,3

descarga enviadas pelas
Unidades
Administrativas da área;
7 - cadastrar as instalações em
que funcionam os almoxarifados, ranchos e reembolsáveís das organizações.
da área, com indicação da capacídade de operação de cada um dêleso
i - promover o suprimento do material da competência do Estabelecimento, mediante previsões, ordens de
íorneeímentc e exame prévio dos direi tos das organfaações interessadas
face ao efetivos e tabelas aprovades ;
9 _ determinar o registro de todo
material de Intendência em geral,
. destinado ao suprimento de área, estocado no Estabelecimento. com anotacâo doas alterações que reflitam sôbre os respectivos níveis, estado e
valor;
10 _ fazer os estudos e propostas
de fixação dos níveis de suprimento a serem mantidos no EIAR.
Al't'. 22.1 A Seção de Comando é o
órgão encarregado de recebe~, preparar e expedir a correspondência do
gsquadrâo ..
Art. 23. A Seção de Süpl:imen~o
é o órgão encarregado de ~ealIzal' os
serviços técnicos d~ ~upl'lmento. 0:0

material de tntenôêncie
nccessano
às Unidades da área.
Art. 24. A Seção de Contrôle é .o
órgã-o incumbido do contrôle do~ m.a~
teríei permanente
de Int~n?et;Cl.a,
gerido pelas Unidades Admlm~tlati
vna da área, examinando. ~ mv:en
tártos respectivos em prunen'a instância, e processando as tornadas de
. contas quando determinadas ao Estaoelecímento, encarregando.-s~, também de. cadastrar as Instalacões dos
órgã~s de Intendência das Unidades
da área.
Art. 25. A Seção de Armazenamento é o órgão encarregado da a~ma
senagem e do forneci~ento dps Itens
de rnt-endêncI·a, mclusíve vlv~res e
artigos reembolsáveís. necessános. às
Unidades -e ao pessoal da Aeronautica na área de SUa jurisdição.
M

CAPÍTULO

v

Esquadrão de Serviços

Art. 26, O Esquadrão de Serviços
diretamente subordinado ao Comandante do Estabelecimento é a Unidade que tem por missão operar, através de seus órgãos. os. serviços do Estabelecimento, reunindo para Isso
todo pessoal e material necessário.
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Art. 27. O Esquadrão de Serviços
tem a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 - Esquadrtlha de _Pessoal;
3 - Esquadrilha de Material;
4 - Esquadrilha de Intendência;
5 - Esquadrilha de Saúde.
Art. 28. O Oomando do Esquadrão
de Servíoos é constituído de:
,1 - Comandante;
2 - Seção de Comando;
3 - Seção de Procura e Compra.
Art. 29. Ao Comandante do Esquadrão, de Serviços compete:
1 - exercer as funções de AgenteFiscalizador da. Unidade Administrativa;
2 - coordenar, orientar e fisoalízar
os . serviços dos órgãos subordinados,
baixando as ordens complementares
que se -façam necessárias;
~
3 - manter o Comandante do Estabelecimento a p-ardo desenvolvimento .dos trabalhos do Esquadrão;
~ ...:... elaborar as nor-mas padrão de
açac e as ordens administrativas relativas aos encargos do Esquadrão·
5 -r-. encaminhar ao órgão apropriado os dados estatísticos d'os órgãos
subordinados.
Art. 30. A Se'ção·deComando é o
órgâoiencarregado de receber, preparar e expedir tôda correspondência
do Esquadrão e manter o registro do
material permanente que pertença ao'
Estabelecimento.
Art. 31. A Secâo de
Procura e
Compra, é o órgão encara-egada de
fazer- a procura e a aquisição dos 0.,1'tigos necessários
aos diversos elementos do EIAR e contrata-r OS serl1Iços indispensáveis a sua eonser-

vação.
.
Art. 32. A Esquadrilha de Pessoal
é a Subunidade que tem a seu- cargo
O trato dos assuntos relativos ao pessoat militar e civil do efetivo' do estabelecimento, bem como a guarda e
a segurança do
Estabelecimento e
suas instalações.
Art. 33 A Esquadrilha de Material
c- a. Subuntdade que opera os serviços
incumbidos de:
1 -- transoorte, reabastecimento e
contra-incêndio;
2 administração, conservação e
reparação dos bens móveis e imóveis
do Estabelecimento.

Art. 34. A E5quadrilha de Intendência é a Subunidade que opera os
serviços de finanças, de material de
Intendência e de subsistência, inerentes à Unidade Administrativa.

ExECUTIVO

Al't. 35. A Esquadrilha de Saúde é
a subunidade encarreg-ada da asalstên,
.cía médica e de emergência do pes-.
soal.
CAPÍTULO IV

Substituições
Art. 36. O substituto do Comandante d'oEstabelecimento de Intendência da Aeronáutica é o Oficial
Intendente da Aeronáutica doa. ativa
de _maior pôsto e antiguidade da organização.
parágrafo único. As demais substituições no Estabelecimento far-se-âode ecôrdo COm a regulamentação em
vlgor ,
TERCEIRA PARTE

Dispceícôes Finais
CAPiTULe I

Disposições Gerais
Art. 37. As Iotacões de nmeões nos
Estabelecimentos de Intendência dia
Aeronáutlea serão previstas na respectiva Tabela de Organtzeçâo e Lotação.
'"
,
_Art. '~8. t:s minúcias de Organíaaçeo aerao fixadas no Regimento Interno dos Estabelecimentos de Intendê?~ía da Aeronáutica, aprovado pelo
Ministro da Aeronáutica.
Art. 38. Os casos
omissos serão
resolvidos pelo Ministro da Aeronáutica, ouvido o Estado-Maior da Aeronáutica.
CAPiTULO II

Dispostções Transitórias
Art .40. O Diretor-Geral de Intendência submeterá à apreciação do
Ministro da Aeronáutica, por intermédio do mstado-Maror. a contar da
data da aprovação
dêste Regulamento:
.1 no prazo de 60
<sessenta)
dias:
a) proposta, de Tabela de organizacão e Lotação.
2 - no preso de 90
<noventa)
dias:
a) anteprojeto d'e Regimento In-terno;
t» organograma.
Brasília, D. F., 13 de maio de 1954
- Major Brigadeiro-da-Ar
Nelsow
Freire Laoenére Wanderley, Mlnisbro

da Aeronáutica.

ATOS

Z6'"..('ViçoS e de seus planejamentos, sugerindo-lhes a adoção de medidas
j zlgadas oportunas e convenientes;
5 - exercer ação pessoal sôbre to·
- dos os escalões subordinadas, visando
.a uma perfeita coordenacâo para o
cumprimento da missão do DCI,;
6 _ exercer as funções de AgenteDiretor;
7 - ' designar as funções dos oficiais
do Depósito e as dependências em que
devem servir as praças e o pessoal cívil;
8 - comunicar ao sub diretor de In.,
tendência as ocorrências relacionadas
com o materi-al de suprimento recebido pelo DOI, solicitando-lhe as providências que, a respeito, se torna-rem
necessárias;
9 - rísar as classes de ítens do
anaberíal a ser estocado em cada armazém;

to - <corresponder-se, diretamente,
com as autoridades militares ou ~lv1s.
sôbre os assuntos que independam íntervençâo de autoridade superior;
Art. 89 A Esquadrilha de Comando
é a suounídade que opera 08 Servi'ÇOS de COmando, e tem a constdtuíçâo
e atribuições análogas, no que rõr
aplicável, às previstas para o Esq·uaãrâo de Comando de Base Aérea,
cAPíTULO UI

'/!.,'squadrão de Suprimento

Art. 99 O Esquadrão de suprimento,
día-etamente subordinado ao Oomandante do DCI, é a Unidade que teen
por finalidade realizar ac funções dos
serviços técnicos do suprimento dó
material de Intendência, reunindo
.para isso "todo o pessoal e o material
exigidos.
Art. lO - O Esquadrão de Suprimento tem a seguinte constituição:
1 - Comando;
2 - Seçã-o de Receb1mento;
3 - Seção de Armazenamento;
4 - Seção de Embalagem e Expediç1I,<>;

AT-t. 1,1. - O comando do Esqrua,drão de Suprimento' é constituído de:

1 -' Comando;
2 - Seção de Comando,

40
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A:rt. 12 - Ao oomanâante do Esquadrão de.Bupcímento, compete:
1 - coordenar, orienta-r e fiscalizar
os serviços dos órgãos que lhe estão
subordinados;
2 - propor os programas de tlU~balho do Esquadrão:
.
3 - manter o -Comandante do DCr
a par do desenvolvimento dOG traba-lhos do Esquadrão;
4 _
encaminhar ao órgão apropriado os'. dados estatísticos d-os 61'gâoa subordinados;
5 - observar tôdas prescrições reletivas ao recebimento, guarda OO.nservaçâc, escrituração e expedição do
material, recebido pelo DCI;
6 _ coordenar e fiscalizar todos os
fornecimentos autorizados pela subdiretoria de Provisões de Intendências
da' Aeronáutica, providenciar a confecção das Portarias de Forneci..
mento;
'1 - províríencíae- o expediente, em';'
balagem e embarque, quando fôr
caso, para o .suprímento de material
CDm destino às organizações fora da.
sede do DOI;
8 - cumprir e fazer observar tôdaa
as prescrições previstas n-o Regulamento de Adminíetreçâo da Aercnáu.,
üce, bem como as ordem, normas, instruções etc. elaboradas pelo Comando
do DOI;
9 - determrnaa- que o agente responsável em cada Armazém, ou dependência do Esquadrão, proceda a
um balanço semestral, ou quando ft>l
determinado, no seu material, con..
frcntando o resultado com a escrttu ..
ração dos fichários. do Esquadrão;
10 - provídencíar a publicação em
boletim dos resultados dos balanços

°

realizados.

DECRETO NQ 53.9·21 MAIO DE 1964

DE

13

DE

Aprova o Regulamento do Depósito
Central de Intendência da Aeronáutica.

O Presidente da República, usando
da .atribuiçã-o que lhe confere o Artigo 87. inciso I, da Constdtuiçâo Federal, decreta:
Art. P Fica aprovado o Regulamento do Depósito Central de rnten,
dência da Aeronáutica (DOU, que
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com êste baixa, assinado' pelo Minis-

C!lPÍTULQ l i

tro da .acronaunca.
ArL 29 ltste Decreto entrará em ví-

gor ne data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário;
Brasília 13 de maio de 19$<1; 143
.üa Independência e 76'.1 da Repú,
blíca..
.

Q

H. CASTELLO BRANCO

Nelson Laoenére Wanderley

REGULAMEi'l"TO DO DEPóSITO
CENTRAL DE LNTENDí':NCIA
PRIMEIRA PARTE

Generaíuiaâee
CAPÍTULO I

Missão e Subordinação
Art. 19 O Depósito Central de In-

tendênci-a (Del) é a organização do
Mi:qistério da Aeronáutica que tem
por. missã.o receber, armazenar e distribuir

Os

itens

de Suprimento das

responsabilidade da Diretoria Geral
de Intendência 'da Aeronáutica.
Art. 29 O Depósito Central de Intendêneía é subordinado disciplinar,

técnica e administrativamente ao Di-

reter-Geral de Intendência, obedecendo a orientação e a doutrina se~
guídas pela Subdíretoria de Provisões e Intendência, no que se refere
à técnica e ao mecaníamo vdas atrt..
buíções do Suprimento e que díma,
nam do órgão de Direção Geral da
Diretoria de Intendência da Aeronáutica.
Art.. 3 9 O Depósito Central de Intendência tem autonoc..mia administra-

tiva..

SEGUNDA PARTI!:

organização
CM?Í'IULO 1

Constituição Geral

Art. 49 O Depósito Central de rntendência tem a seguinte eonst.ítulção geral:

1 2
3 -

Comando;
Esquadrão de guprímentoj
Esquadrão de Serviços,

comando

Al't 51" O Comando compõe-se de:'
1 -

Comandante

2 -

Esquadrilha. de comando.
Art.. 69 O Ccmandemte do Depósito
Central de Intendência é coronel-Ihtendente com o Curso de Direção de
Serviços ~a ECEMAR.
Art. 79 Ao Comandante do Depôsitó central de Intendência, além das
atribuições prevjst...s especificamente
em leis e regulamentos, compete:
1 - dirigir, orientar e fiscalizar tõ;
das as atividades do Del;
2, - baíxar diretxizes e normas para
o planejamento dos trabalhos a SQ'.rem executados;
3 - cumprir e fazer observar as ordens, as instruções os planos e programas anuais de trabalhos cncamínhados pelos órgãos superiores;
4 _ manter o Diretor Geral de Intendência e o subdb:etor de. Provisões
de Intendência devidamente informados da situação real do Der, de 'seus
Parágrafo único - O Comandante
tIo Esquadrão de SUprimento é o Pre..
sídentc da Comissão de Recebímento
do material de Suprimento.
Art. 13. A Seçã.o de Comando é o
órgão encarregado de receber, p1;'~,a
rar e expedir a correspondência do
Comandante do Esquadrão e outroo
serviços que lhe forem determínadcs .
seçao de Recebiment[)

Art. 14. A Seção de Recebimento
o órgão que tem por finalidade. receber, condicionalmente, o material entrado no DCI em virtude de aquisições
feitas pela Subdiretorla de r-rovtsões
de Intendências, proceder ao exame
quantitativo do mesmo e apresen.,
tá-Io à Comissão de Recebimento, em
condições que facilitem os trabalhes
da mesma.
Parágt-afo único. O onere da Seção
de Serviço da Recebimento é membro
da Oomiesão de Recebimento.
é

Seção de Armazenamento

"Art, 1'5. A Seção de ArmazenamentO
ê o órgão constjtuído de um conjunto

de armazéns que tem-por finalidade
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o recebimento, estocagem c conservação de material de suprimento' afeto

à jjis-etorta de Intendência, íncumbíndo-se da entrega direta dos supri..
mentes destinados àS Orga.nizaçôes lo...
calízadas na sede do DOI.
Parágrafo único. OS Chefes de ar-

mazéns sã·o membros da Comissão de
Recebímento, quando se tratar de ma.,
teríal destinado a estocagem em seu
armazém,
Seção de embalagem e expedição
Al~t. 16. A seção de Embala.gero e
Expedição é o órgão que tem por fi..

(!1alidade a execução dos serviços de
acondicionamento, embalagem e expedíçâo do material destinado às Orga.nízaçôes sediadas fora da. sede do DOr.
CAPÍTULo IV

Fsqua<!.rão

AJ.·t. 17.

o

ae

Serviços
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Administrativas relativas aos encergos elo Esquadrâõ de Serviços.
Parágrafo único. O Comandante ao
Esquadrão de Serviços é o AgenteE"iscallzadc;l' da Unidade Admínístratdva..

Art. 21. A Seção de Comando e o
órgão encarregado de receber, prepa-

rar e expedir a correspondêncía do
Esquadrão de Serviço, e manter 'o re,
gístro do mateeter permanente Que
pertença à Organização.
Art. 22. -A seçã-o de Procura e Compra é o órgão per Intermédio do qual
o Comandante do EsqUR>dl'B:O de: Serviço faz a procura e a aquisição ãos
aa-tígos necessários a-os diversos órgãos do DOI e contrata os serviços
necessários à sua conservação.
Art. 23. A Esquadrilha·de ?e.'.'soaJ'
é a gubunídade que tem a seu cargo
o teato d06 assuntos rel&tJv-ms ac pessoar militar e civil- do efetivo da. 01'''
ganízaçâo, bem como a guarda e a
segurança do DOI e suas instalações.
Art. 24. A Esquadcrilha do Material
é a Subunldade que opera os serviços
de transporte e contra-incêndio e es
serviços incumbidos da administração,
conservação e reparação dos bens mó"

Esquadrão de Serviços,
diretamente subordinado ao comeudante do DeI, é - a unidade que tem
por finalidade operar através das suas
Esquadrilhas 05 serviços do rasteceieeímento, reunindo, para isso, todo
veís e ímôveís sob a responsactltdcde
pessoal e material necessários.
do DeI.
Art. 18. O Esquadrão de Serviços Art. 25. A Es,quadrilha. de Intentem a seguinte constituição;
dência é a Subunídade, que opera 0.'3
serviços financeiros e os de provi1 - Comando
mento de material de intendência e de
2 - Esquadrilha de Pessoal
subslstêncía ,
3 - msquadrillia de Material
Art. 26 .. A Esquadrilha de Saúde é
4: - Esquadrilha de Intendência.
(I órgão encarregado de prestar a."2:'~
5 - ESquadrilha de saúde.
tõncía médica
e de emergência ao
Art. 19. O Comando do ~:.quadrão
pessoal crganlzaçâo.'
de Serviço do DCI é conattcuído de:
CAPíTULO v
1 - comandante
2 - seção de comando
SubstituIções
3 - Seção de Procura e Compra.
Art. 27. O substituto eventual de,
Comandante do Del o oficial Inten.,
Art. 21). Ao Comandanto do Esquadente da Aeronáutica, da a,tiva, (te
(irão de Serviço compete:
maior posto e antiguidade na )r!}~,~::L
1 - coorctense, orientar e físcadizar
zação.
os serviços dos órgãos que lhe escão
Parágrafo único. .As demais subssubordinados, baixando as .or-de.l1s
ttturcões far-se-ão de acôrdo co.n :1complementares que se faA'.;am neceseezulamentaçâo em vigor.
sárias;
2 - manter o Comandante do DOI
TERCEIRA PARTE
a par do desenvolvimento dos trabalhos em geral:
.PiSposi!ções Finai3
~ encaminhar à Esquadrilha. de
CAPITuLO I
Comando os dados estatístdeos das
Subunidades subordinadas;
DisposfçtJes
Gerais
4 _ elaborar, de acôrdo cem a criArt. 23. As lotações de runções na
entaçâo do Comandante do Del, as
Normas Padrâó de .açâc e as Ordens
Unidade, serão esceociecídas na resé
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iPectiva 'pabela de Organização t:. Lo
taçlio.
AA"t. 29. As mínúclas de organrzação serão estabelecidas no Regrmentc
Interno, aprovado pelo Ministro da
Aeronáutica.
Art. 30. Os casos omissos serão Tesolvidos pelo Ministro da .aeronautdca,
ouvido o Estado-Maior da Acecnau-

~CUTIVO

Art. 39 :itste decreto entrará em: vigor na data de sua pubhcação, revo.gadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de maio 'de 1&54; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

tioa.
":') DE'CRETO N9 53.9'23

CAPíTULO II
~iS1Josiçves

b)

de

Organograma.

Brasília, D.F., em

-

da

Brlgadeiro~do-Ar.

Maj or

20

DE

Trans1tórtas

Art. 31. O Diretor~Geral de Inten..
.dêncía submeterá à aprovação do MInistro da Aeronáutica, por íntermeuío
'do Esta.do_Maior, a conta!' da daca de
aprovação dêste Regulamento:
1 -,- no prazo de sü rsessentai dias:
a) proposta da Tabela de Organizácão e Lotação.
2 ~ no prazo de 90 tnoventai eras:
Regimento tnt» Anteprojeto

-terno:

-DE

MAIO DE 1964

de 19fi4.
-

Nelson
Freire Laoenêre Wanderley, Ministro

da Aeronáutica.

Promulga a Convenção sôbre Assis~
téncia Judiciária Gratuita BrasilPaíses BaZxos.

o Presidente da Repúbltoa, havendo o Congresso Nacional aprovado,
pelo Decreto Legislativo nv 23, de
1963, a Convenção sõbreAssistência
Judiciária Gratuita, firmada entre o
Brasil e os Países Baixos, no Rio de
Janeiro, _a 16 de _março de 1959; e
havendo sido trocados os respectivos
Instrumentos de ratificação, na Haia,
a 30 de _março ce 1964, decreta que
a mesma, apensa pOI cópia. ao presente decreto, seja executa-da e cumprida tão mteiramectc como nele. se
contém.
Brasília, 20 de maio de 1964;' 143i?
da Independência e16l? da Repúblíea.

DECRETO N? 5'3.922 - ' DE 19

DE

MAIO DE 1964

H. CASTELO BRANCO
Vasco da Cunha

..E xtingue a Comissão Coordenadora
de Construção da Tranca principal
SUl.
'0 presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, ítem I, da Oonstdtuição Federal, e tendo em vista o que consta
do Processo nc 8.017-63, do Minlstéelo da Viação e obra, Públicas, decrem:
A,rt. 1 Fica. extinta a Comissão
Coordenadora de
Construção do
Tronco principal Sul, errada pelo Decreto nc 50.590, de 13 de maio de
1961. publicado no Diária. Oficial da
mesma data e retificado no de 18 do
mesmo mês e ano.
Art. 29 O acervo doa Comissão ora
extinta será _transferido para o Departamento Nacional de ..Estradas de
ç

.Perro.

•

(TRADUÇãO)

Convenção entre os Estados Unidos
do Brasi'l e o Reino dos peíeee BaiXOs relativa â Assistência Judiciária
Gratuita.

O Presidente da República dos EStados Unidos do Brasil e Sua Majestade a Rainha dos Países Baixos, desejosos de assegurar, por meio de um
acôrdo, a assistência' judiciária gratuita reciproca aos seus. nacionais, resolveram, com êsse objetivo. celebrar
uma Convencâo de Assistência Judicíárfa Gratuita, e, pata êsse fim, de(*) O Decreto em. aprêço está publícado em Suplemento à presente

edição.

Aros

DO

PODER

signaram seus
Plenipotenciários, a
saber:
Sua Excelênciá o Senhor Presidente da República dos Estados Unidos
do Brasil, Sua" Excelência o Senhor
Francisco :u egrãc de Lima, Ministro
oas Relações Extertores ; e
Sua Majestade a Rainha dos Países
Baixos, Sua Excelência o .jonkheer
Marc Willem Vau weedc. Embaixador
extraordinário e plenipotenciário dos
Países Baixos no Rio de Janeiro;
Os quais depois de haverem' trocado seus Plenos Podêres, achados em
boa e devida forma, convieram no seguinte:
ARTIGO I

Os nacionais' de cada uma das Altas Partes Contratantes gozarão, no
território doa outra, do benefício da
assistência judiciária gratuita; esta
será concedida, em igualdade de condições aos nacionais de cada uma das
Altas partes Contratantes, perante os
tribunais, em matéria. de legislação
penal, civil, militar e do trabalho.
ARTIGO II

Achando-se no Brasil, a pessoa que
solicita o beneficio da assistência judiciári-a gratuita deverá .provar, por
meio de atestado, expedido, no Brasil,
pela autoridade policial ou pelo Prefeito Municipal, que a sua situação
financeira não .lhe permite arcar com
as custas do processo, nem pagar os
honorários de advogado, sem comprometer a sua subsistência e a de
sua família. No Distrito Federal e
nas capitais dos Estados e Territórios, o. atestado poderá ser expedido
pelas autoridades expressamente designadas pelo Prefeito.
2. .rtesíümdc nos paises Baixos, a
pessoa que solicita o benefício da assistência judiciária gratuita deverá
provar não poder arcar com as custas
do processo" judiciário e com os ho ..
noráríos de advogado, por uma declaraçãoexpedida pelas autoridades
municipais, e que contenha, na medida do possível. dados -relativos à
profissão, à família, às rendas e ao
patrimônio do interessado. Quando ··0
requerente não
residir nos Países
êleapresentar doBaixos deverá
cumentos análogos aos mencionados
acima.
ARTIGO m
Se na- loealldade, não houver autoridade hamlítada a expedir o atestado
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de que trata o artigo precedente, será
o mesmo substituído por uma declaração, passada por. funcionário consular, ou doa Missão Diplomática, do
país do requerente.
2. No caso de na., residir o requerente no território de uma das Altas
Pa.rtes Contratantes, os documentos
justificativos de sua indigência serão
os exigidos pela lei do país em que
residir. Se nesse país nenhuma lei
regular a questão,
ou se não fôr
possível conformar-se· à 1e1 ai em vigor, juntará êle ao seu pedido' uma
declaração passada perante o funcionário consular do lugar em que resida; essa declaração conterá a indicação da residência do requerente e
a enumeracão detalhada de seus
meios de subsistência e de seus encargos.
3. Se o requerente não residir .no
pais, ao qual solicita a- assistência judiciária gratuita, caberá' ao funcionário consular ou à Missão Diplomática- .do pais destinatário legalizar
gratuitamente o atestado, expedido
pela autoridade competente do "lugar
de residência do requerente.
4. A autoridade a que fôr dirigido
o pedido de atestado de indigência
poderá, para os fins do presente artigo, proceder às investigações necessárias sôbre a situação financeira do
requerente.
ARTIGO IV

O pedido de assistência judiciária
gratuita, que será dirigido, no :BrQsil,
ao juiz .competente na matéria, e, nos
Países Baixos à Repartição de assistência judiciária, seja em matéria penal, seja em matéria civil, do lugar
em que deva ser concedida a assistência judiciária, será regido pela lei
socai, e o requerente se beneficiará
das vantagens concedidas por tal lei
aos nacionais.
ARTIGO V

Tôdas as decisões, atestados, d'OM
cumentos e atos referentes ao pedido
e à concessão da assistência judiciária -gratuita serão isentos de custas,
taxas _ou quaisquer. emolumentos.
ARTIGO VI

No que concerne ao Reino dos Pa,í~
ses Baixos, a presente Convenção só
será aplicável ao seu território na
Europa. Poderá, tal qual, ou com as
modificações -aproprfadas, ser estendida ao Surmam, às Antilhas Neer-
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Iandesas OU à Nova Guine Neerlandesa. AB duas A:tas partes Contratantes entender-se-ão por troca de
notas, sôbre tal extensão.
ARTIGO VII

A presente Convenção será ratificada, depois de preenchidas as. ~o~'

malídades legais de uso no tel'l'ltOl'W

de cada uma das Altas' Partes Oontratantes, e entrará em vigor um mês
após, a troca dos instrumentos de ratificação, troca' essa a efetuar-se na
Haia, no mais breve prazo possível.
2, Cada uma das Altas partes Contratantes poderá denunciá-la em
qualquer momento, mas se,:s efeitos
só cessarão três meses depois da denúncia,
.
Em fé do que, os PlenipotenciárIos
acima nomeados firmaram a presente Convenção e nela apnseram os
respectivos sêlos ,
.
Feito no Rio de Janeiro, aos 16 de
março de 1959', em duplo e~emplar,
em língua francesa. - Fra1?-czsco Negrão de Lima. Weede.

MaTe WzUem van

DEORETO N' 53.924

Ainda não foi publicado no Diário
Oficial.

DECRETO N° 53.925
DE 20 DE
MAIO DE 1964
prorroga, até 31 de maio de 1964, o
prazo estabelecido no artigo 50 do
Decreto nO 53.787, de 20 de miJ..rço
de 1964.

O Presidente da República. usando
da atribuícâo que lhe co!1;fe~-e _o artdgo 87, inciso I. da oonsntuiçao Federal, decreta:
Art. 1°. Fica prorrogado até 31 de
mato de 1964 o prazo estabelecido no
artigo 5° do Deoreto n Q 53.787, -de 20
de março de 1964:
ATt. 2Q • O presente d-ecreto entrará em vigor na data da- SUa publt-

oacão. reeogadas as õtspostções em

contrário.
Brasília, 20 de maio de 1964; 1430
da Independência e 76° da RePúbIica.
H. CASTELLO BRANCO

Octdmo GouVeia de BulMes

DECRETO N9 53.926 _

DE 20 DE

MAIO DE 1964
Aprova a tabela dos índices de reasustamenio das aposentadorias e.
pensões e benefícios de manutenção do salário enz vzgor nos Institutos de AposentadDria e Pensões a
que se refere o ATt. 67 e seus parágrafos da Lei nO 3.807) de 26 de
acosto de 1960, combinados com os
Artigos 116 a 118 do respectivo Regulamento aprovado pela Decreto
n9 48.959-A, de 19 de setembro de

1960.
O presidente da República, usando

do.. atríbuíção que lhe confere c ar-

tigo 87, item I, da Oonstituíção Federal, e a Lei 3.807, de 26: de agôstc
de 1960, decreta:
Art. lQ Os valores das aposentadorias e pensões dos Institutos de Aposentadoria e Pensões, bem como Q.3
dos benefícios de manutenção do ea;
Iárío do Instituto de Aposentadoria
e pensões dos Marítimos -e do Tnstituto de Aposentadoria e Pensões dos
Empregados em Transportes e Cargas, concedidos até 31 de dezembro
de 1961 e já reajustados nos têrmõs
do Decreto nv 1.282, de 2'5 de junho
de 1962, bem como os dos concedidos
nos anos de 19-62 e 19-63, serão reajustados na conformidade dos coeficientes constantes do presente Decreto.
Art. 2 Q OS coefícíentes de reajustamento dos beneficios a que alude o
art. lQ serão os seguintes:
Aposentadorias e pensões globais
e benefícios de manutenção de SI)Jário concecidos até 31 de dezembro de
1962, - Coeficiente 2,58.
Aposentadorías e pensões globaés e
beneficios de manutenção de sal.áXio
íníciados em. 1963 - Coeficiente l,6lo
§ 19 O coeficiente relativo aos benefícios concedidos até o ano de 1961,
inclusive, se aplica 'aos valores a-dquiridos pelos mesmos após o rOOjustamento determinado pelo Decreto
nv 1.2&2, de 25 de junho de 1962.
§ 2° para a obtenção do valor atueIízado da prestaçãç do benefício. pro;"
ceder-se-á a mufttplícaçâo do correspondente índice da presente tabela
pelo valo]"> da. primeira prestação

mensal p..J.ga.

§ 39 Para {I fim do reajustamento
as aposentadorias ou pensões glo-
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bals serão consideradas sem as majorações decorrentes de lei especial cu
da elevação dos nívcís de scâárto-míntmo, prevalecendo, porém, os valôres desses beneficios, assim majoredos, sempre que forem mais elevados que O'S resultantes do reajustamento de acôrdo com o art. 29 dêstc
Decreto.
Art. 3Q Nenhum' benefício reajustado poderá em seu valor mensal, resultar maior "do que 7 (sete) vezes
no Instituto de Aposentadoria e pensões dos Ferroviários e Empregados
em Serviços públic'os,. e 2 (duas) vêzes nos demais Institutos, o saláriomínimo regional de adulto de valor
mais elevado, vigente em Iv de junho
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Art. 1º Fica revogado o Decreto
n» 47.051, de 19 de outubro de 19"59,
que instituiu a Comissão de Asslsténela às Fundações Educacionais.
Art. 2º O Departamento de Admínlstração do Ministério da !1:ducaçáo
e Cultura recolherá todo o acervo da
Oomissâo

de Assistência às Funda-

ções Educacionais.
Art. 3Q l1:ste decreto entrará em vigor na data da. sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de maio de 19B4; 1439
d.s., Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANDO

Flávio Lacerda

de 1964.

Art. 4Q OS valôres dos benefícios
Indicados no art. 19 dêste Decreto sec-ão reajustados a partir de 1'" de
junho de 1964.
\
Art. 5° O presente Decreto entrerá
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

DECRETO N' 53.928 - DE 26 DE
MAIO DE 1964
Extingue comissões especiais no Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem e dá outras providências.

rio.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'S7, item I" da. Constituição, decreta:
Art. 1\1 Ficam extintas, no Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, as seguintes comissões especiais:
CEO~BRr5, criada pelo Decreto nc
42.424, de8 de outubro de 1957, alterado pelo de nv 42.558, de 4 de novembro ríe 1957, e reformulada segundo o Decreta número 52.473, de 13
de setembro de 1963 (parágrafo único do artigo 4º) .
CEO·BR~29, criada pelo Decreto nc
47.933, de 15 de março de 1960, alterado pelos de número 48.4'72, de 7 de
julho de 1960, 49.473, de 9 de dezembro de 1960 e 51.802, de 5 de março
de 1963, e reformulada segundo o
Decreto número 52.473, de 13 de setembro de 19,63 (parágrafo único do
artigo 49).
CEO-BRr35 Oeste, criada pelo Decreto número 40.350, de 14 de novembro de 1956 e reformulada segundo o
Decreto número 52!473, 'de 13 de setembro de 1963 (parágrafo único do
artigo 4\!) .
CEO~BR-44-A, criada pelo Decreto
número 369, de 15 ce dezembro de
1961, alterado pelos de número 609,
de 14 de fevereiro de 1962, 831, de 3
de abril de 1962, 1.241, de 25 de junho
de 1962 e -2.094. de 21 de janeiro

Brasília, 20 de maio de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Arnaldo Lopes sussekind.

DEOR;ETO N9 53.92'7 MAIO DE 1964

DE

2-2

DE

Extingue a Comissão de Assistência
às Fundações Educacionais

o Presidente da República, no uso
do
de suas atribuições constantes
Art. 87, inciso I, da Constituição Federal e
Ccnsíderando a necessidade inadiável da extinção de órgãos cujas finalidades possam ser atingidas com
maior eficiência e economia por outros já existentes;
Considerando que estão plenamente
oapacítados a prestar a necessária
assistência às Fundações Educacio";
naís o Departamento Nacional
de
Educação, o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos e outros órgãos do
Ministério da Educação e Cultura e,
de modo especifico, cada. uma das
correspondentes Diretorias do Ensino,
face à faculdade de criação de fundações mantenedoras de ensino em
todos os graus, da-da pela Lei. de Diretrizes e Bases da Educação Necionaí (Art. ~1), decreta:

de 1963.

5'2
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AJ.. t. 2-9 O pessoal e o acervo das
comissões ora extintas serão díatrtbuídos pelos Distritos Rodoviários.
vigor na data da, sua publicação, reArt. 39 Este Decreto entrará em
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1964; 143°
da Independência e 769 da República..
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ 53.929 - DE 26 DE
DE 19064

Revoga o Decreto a» 5'3.708, de
de março ae 1964.

17

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

tigo 87, Inciso I, da Constituição da
República, decreta:
Art. 1Q Fica revogado o Decreto nv
53.708, de 17 de março de 19-64, que
autoriza o Grupo 'de Trabalho criado
pelo Decreto ns 43.285, de 25 de rcvereíro de 1958, a ceder à Caixa Econômica Federal de Brasília, as unidades habitacionais por si adquiridas ou
construídas na Nova Capital.
Art . 29 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas aS disposições em contrário.
'
Brasília, 26 de mato de 1964;, 1439
da Independência e 76° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octamo Bulhões

DECRETO NQ 53.930 -

MAIo DE 19'64

DE 26 DE

Revoga o Decreto nÇl 52.759, de 24 de
outubro de 1963.

O Presidente da República, usando
da atrrbujçâo que lhe confere o aa-tígo 87, inciso I, da Constituição da

República, decreta:
Art. ,1 Fica revogado o Decreto no
52.759, de 24 de outubro de 1963, que
autorizou Os Institutos de Aposentadoris, e Pensões a assinarem convênio
para a venda de suas unidades hahítacíonads de Brasília.
Art. 2° O presente Decreto entrará
em vigor na: data de sua publicação,
revogadas as disposições em centráQ

1'10.

Brasília, 26 de' maio de 1964: 143Q
da Independência e 76" da República.
H. C!\,sTELLO BRAN(..'O

Arnaldo Sussekinâ

DECREro N9 53.931
MAIO DE 1964

DE 26 DE

Suspende pelo prazo de seis meses a
"Associação de Marinheiros e Ftizi:
letrcs Navais do Brasil",

Juarez Távora

MAIO

EXECUTIVO

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aru,
so 87, inciso I, da Constdtuíção Fe",
deralc
-- Oonsíderando que a "Associação de
Marinheiros e Fuzileiros Navais do
Brasil", criada para congregar e dar
assistência social, cultural, desportiva
e educacional aos seus associados e
aos seus familiares, teve seus .aetatutos registrados no Cartório do ReN
gtstro das Pessoas Jurídrcaa, do Esta,..
do da Guanabara, em 3. de maio de
19,62, adquirindo assim personalidade
jurídica:

Considerando "que, todavia, a referida Associação, sob a capa de "pugnar pela democracia e liberdades fun'damentads", que também inscrevera
como um dos seus fins, na alínea d
do artigo 39 daqueles mesmos Esta~
autos, pa:s.sou a desenvolver atividades nocivas à ordem pública à disciplina, e à segurança do Estado, e a
fazer campanha suoservisa:
Considerando que,em Assembléia
realizada em sua sede, no dia 2() de
março de 1964, com ostensiva coberItura jornalística, foram pública e
agressívamente criticadas as autoridad~s navais, que haviam punido o
Presidente e o Vice-Presidente daquela Associação pelo seu procedimento
contrário ao írrterêsse nacional'
Con:siderando, finalmente, qU~ dita
éssccíaçâo promoveu, no .día 25 de...
ma~ço de 1964, urna nova reunião,
então na sede do Sindicato dos Me..
talúrgícos "da Guanabara, e unidos
seus membros a elementos representatlvos de entidades sabidamente suo,
v~rs1Vas fizeram ostensivamente ma;
níresteção de indisciplina e de deso,
bedíêncía a ordens emanadas de
autoridades superícres, decreta:
.art. 10. Fica suspensa pelo prazo
de seis (6) meses, a "Associação de
Marinheiros e Fuzileiros Navais dG
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Brasil", de' conformidade com o que
dispõem o artigo 6<'' , e seu par-ágrafo
nnico, do Decreto.leí no 9.085, de 25
de março de 1946, e o artigo 29, da
Lei n'' 38, de 4 de abril de 1005.
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
vigor ria data de sua publicação. re,

vogadas as disposições "em contrário.
Brasília, 26 de maio de 1964; 143°

da Independência e 769

~a

República.

H. CASTELLQ BRANCO

Ernesto de Mello Baptista
DECRETO N.'1 53.932 MAIO DE 1964

DE 26" DE

Altera diSpositwos dos Decretos nVs
29. '141, de 11 de julho de 1951, . "
50.737, de 7 de junho de 1961, ; ...
51.146, de 5 de tutõsto de 1961, .•
49.355, de 28 de novembro de 1960,
51. 4D5, de 6 de fevereiro de 1962, ..
;)12.456, de 16 de setembro de 19-63, e
53.325 de 18 de dezembro de 1963,
reunindo' num só órgão a CAPES,
CQSUPI e PR0TEC.

O Presidente da República, usando
da atribuição que Lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19. A Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), de que tratam os
Decretes .n.cs 29.741, de 11 de julho
de 1951, 5<>'737, de 7 de junho de
1961, e 51.146, de 5 de agôsto de 1961,
órgão da Presidência da Bepública;
a Comissão Supervisora do Plano dos
Institutos (COSUP); de que tratam
Os Decretos 11<)S 49.36'5 de 28 de novembro de 1960, 51.405, de 6 de fevereiro de 1962, e 52.456 de 16 de setembro de 1963, órgão 'do Ministério
da Educação e Cultura: e o Programa
de Expansão do Ensino 'I'ecnolómoo
(PHOTEC), de que trata o Dec~eto
nc 53" 325, de 18 de dezem bro de 1963,
órgão do Ministério da Educ':ição e
Cultura, ficam reunidos na Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessôal
de Nível Superior (CAPES), subordínada diretamente ao Ministro da Edu.,
cação e Cul.t~ra e que poderá regulamentar atívídadea e aprovará regimento internos.
. Art. 29, A C~PES terá como oojetive a formulação e execução de programas anuais de trabalho, orientados com os seguintes propósitos:
~ - aperfeiçoamento de pessoal. de
nível superior, promovido em função
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das prioridades ditadas pelas necessidades do desenvolvimento econômiOG e social do país;
2 - cclahoração com as trmvcretdcdes e Escolas Superiores do país
proporcionando-lhes assistência técnica no sentido da melhoria dos seus
padrões de ensino e de pesquisa;
3 - apoiar Centros de Pesquisa e
Treinamento Avançado, que possam
colaborar em programas de formação
e adestramento de pessoal graduado
e estimula-r a formação de centros da
mesma natureza de que seja carente
o país:
4 - coordenar, respeitada a autonomia das Universidades, os planos
nacionais de expansão de matrículas
MS áreas em que haja maio'!' demanda facilitando, ainda, o suprimento
de' recursos adicionais ou extraordinários que se façam necessários ao
cumprimento dêsses mesmos planos;
5 - a realização de levantamentos,
estudos e pesquisas sôbre os problemas
envolvidos em seu campo de
aeão;
-. ~ 6 - a administração das bolsas de
estudo oferecidas pelo GOvêrno BrasileiTo a elementos estrangeiros 'para
cursos de gradu~ão e pós graduação
no jjrasll;
7 - a promoção de encontros de
professôres e pesquisador-es visando a
elevar os padrões de ensino e difundi-los por todo O país.
Art 3Q • Para alcançar os objetivos
referidos no artégo
deverá a CAPES "concentra» e coordenar esforços
e recursos financeiros, Inclusive decorrentes de empréstimos externos, vi'sando a fortalecer setores de conhecimento oue mais de perto interessam
aos planos de educação superior.
AI't. 49. Os auxílios concedidos pela
CAPES visando à complementação de
recursos dos Centros de Treinamento
pa-ra o cumpmmento de programas
específicos de formação de pessoal ou
desenvolvimento de novos centros terão sempre caráter temporário, estabelecendo-se, em cada caso, convênio
com as instituições contemp.adas de
sorte' que através recursos regulares
previstos nos 0rçamentos das mesmas
seja assegurada a continuidade de seu
funcionamento.
Parágrafo único, Em qualquer caso
a cooperação prestada não deverá cobrir despesas de manutenção ou substituir 0$ recursos regulares das ínstdtuicões assistidas.
Âl't 5~. A CAPES será orientada
por um conselho Dalíberatdvo integrado por 9 membros designados pelo

2°:
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Presidente da República, pelo prazo
de 3· anos e, mediante indicação do Mi..

mstro da Educacâo e Cultura.
parágrafo tv. Dois dos nove membros do Conselho são considerados
membros natos: o Diretor da Diretoria. do Ensino Superior do Ministério
da Educação e Cultura e o Presidente
do Conselho Nacional de pesquisas,"
§ 2° A Presidência do Conselho 03,berâ ao Ministro da Educação e Cul-

tura, sendo seu substituto eventual
o Diretor da Diretoria do Ensino Superücr.
Art. 69 Competirá ao Conselho Deliberativo:
1 - derínír a política da organizacão e aprovar as suas normne de
trabalho;
.2 ~ aprova-r anualmente os planos"

de trabalho organizados peles seus
órgãos técnicos:
3 - examinar e aprovar projetos
de "tmbalho específicos que lhe sejam submetidos;
4 - aprovar a concessão de bôlsas
de estudo no país e no estrangeiro;
5 - aprovar os planos de aplicação dos recursos:
6 - aprovar a proposta orçementária anual:
7 _ exercer a. superior jurisdição
da entidade.
Art. '79 A execução das delrberaçoes
do Conselho Delibera tívo estará a
cargo de um Diretor Executivo e de
cinco gecretáríos encarregados, 1'25pectívamente, dias seguintes setores:
1 - programa Universitário e centros de Treinamento;
2 - programa dos Quadros 'I'éom-

e Clentfflcos:
.
. 3 - Serviço de Estu-dos, Levantamentos e Documentação;
4 - Serviço de Bôlsas de Estudo: e
5 - Secretaria Administrativa.
. Parágrafo único O Diretor ~xecutL
vo e os Secretários serão de livre csoolha do Ministro da Educação e
COS

Cultura.

Art. 89 O Diretor Executivo proporá ao Conselho -Deliberativo tôdas as
medidas julJgadas indispensáveis 00
seu funcionamento, inclusive a requt5iç8.0 de servidores públicos civis, na
forma da Iegislaçâo em vigor.
Art. 99 Os dtrlgentes dos órgãos da
admmístração pública, das autarquias
e das sociedades de economíu mista
deverão facilitar o afastamento de
seus servidores selecionados para OS

programas de- aperfeiçoamento previstos neste Decreto.
Art. 10.· Passarão ao Patrimônio
da CAPES todos. os .bens de qualquer
natureza pertencentes à atual Campanha de Aperfeiçoamento de PeSsoal de Nível Superior, à COSUPI
e ao PROTEC.
parágrafo único A Divisão de Material .do Ministério da Educação e
Cultura nrovídenciará a lavratura dos
têrmos que forem imprescindíveis para
efetivar a transferência dto ecõrvo
material das entidades que íntegrarão o nôvo órgão.
Art. 11. As dotações consignadas
no orçamento geral da União (1964),
em favor da atual Campanha de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, para a COSUPI e o PRO~
TEC serão aplicadas, no corrente
exerctcío, atr wés da CAPES, obedecidos Os planos já aprovados pelos órgãos ora extintos, desde que ratífícados pelo Conselho Deliberativo pre-visto no Art. 59 dêste necreto.
Parágrafo único" A proposta orça..
mentárfa para 1965 deverá ser devidamente corrigida.
Art. 12. :ítste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
rsrasjua, 26 de maio de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

FláVio Lacerda

DECRETO

N?

53.933 1964

DE 27 DE

MAIO D~

Gestor de Fitumcae do Estado-Maio?'
da Aeronáutico.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Fica o EstadO-MatQ1' da Aeronáutica incluído nas dísposícôes do
Art. 19 do Decreto nv 1.979, de 8 de
janeiro de 1963.
Art. 29 ~ste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação e altera
o nc 45 do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 536, de 23 de janeiro
de

1&62.

Brasília, 27 de maio de 1964; 143°
da Independência e 769 da República,
H. CASTELLO BRANCO

NelsO'f/- Lavenêre Wanderley
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DECRETO NQ 53.934' -,- DE 27 DE
lVIÁIO DE

1964

Decl-ara de utilidade pública. para

fins de desapropriação, os imóveis
menciona, em Belém; Estado

que

do Pará.

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstdtuição, e
nos térmos do artigo 59 alínea m do
Decreto-lei 3.365· de 21 de junho de
1941, com as alterações constantes
da' Lei nc 2.786, de 21 de maio de
1956, decreta:
Art, 11 Ficam declarados de utilidade pública. para efeito de desapropriação, os seguintes imóveis:
I - Terreno de marinha e acrescido, inclusive benfeitorias, situado à
margem direita do Rio Guamá- Baírroda Pedreirínha do Guamá, em Belém - Estado do Pará, fazendo frente para o sul, e pertencente a Durvalino Barbosa de Lima. Limita-se
ao norte com o Dique-Rodoviário do
S.E.S.P., ao sul OOm a margem direita do Rio ousma, a leste com a
margem direita _ do Igarapé 'rucunduba e a oeste com terreno de. marinha e. mucícipal aforado a Luiz
Alberto Machado, posteriormente adquirido pela Copala.. Do marco I situado à margem do Rio Guamá, ao
marco H. lançado em linha reta dirigida para o norte, no limite com" o
terreno da Oopala, medindo 236,00
mts: do marco TI ao. marco In em
linha reta dirigida para oeste, limitando com O terreno da Copala, medindo 94,00 mts: do marco In ao marco IV, em linha reta dirigida para
oorôeste. limitando com a Rodovia
do S.E.S.P., medindo 510,00 mts:
- do marco IV ao marco V em linha
reta dirigida a sudeste, limitando
com terrenos de terceiros. medindo
469,50 mts; do marco V ao marc-o VI,
em linha reta dirigida a sudoeste,
hmttando com a margem direita do
Igarapé 'I'ucunduba. medindo 2nD,00
mts; do marco VI ao marco VII, em
linha reta dirigida ao sul, limitando
com a margem direito do Igarapé
'I'ucunduba, medindo ao,úO; do marco VII ao marco VIU, em linha reta
dirigida ao sul, limitando com a margem direita do Igarapé Tucunduba.
medindo 77,00 mts: do marco VIII

55

ao marco IX, em linha' reta ainda
diríglda ao sul, limitando com a margero direita do Igarapé 'I'ucunduba.
medindo 100.60 mts: do marco IX ao
marco X, em linha reta dirigida ao
sul, limitando COm a margem direita
do Igarapé 'I'ucunduba até atingir a
margem direita do Rio Guamá- medindo 230,00 mts: do marco X ao
marco XI, em linha reta dirigida para
oeste, limitando com a margem direita do Rio Guamá- medindo 178,50
mts: do marco XI ao marco XII, em
linha reta dirigida para oeste, Ilmi...
tando com a margem direita do Rio
Guamá.. medindo 84,00 mts: do mar..
co XII ao marco XIII, em linha reta
dirigida para oeste, limitando com
a margem direita do Rio Guamá,
medindo 48,20 mts: do marco XIII
ao marco XIV, em linha reta dirigida para oeste, limitando com a margem direita do Rio Guamá. medindo
4S,4() mts: do marco XIV ao marco
xv em linha reta dirigida para oeste, 'limitando com a margem direita
do Rio Guamá, medícdo 28,40 mts;
do marco XV ao marco I em linha
reta dirigida para oeste, limitando
com a margem direita do Rio ouamá, medindo 92,0-0 mts ,
II - Terreno medindo 523.651·00
metros quadrados de área, inclusive
benfeitorias, no Bairro de Guamá,à
margem do Rio Guamá e Igarapé
Tucunduba. na Cidade de Belém, Estado do Pará, pertencente a José
Paulo de Oliveira e Antôoto Cabral
Abreu, medindo entre o marco I do
TAN. ao marco UI da vendedora 60,00
metros em linha reta; daí em diante, marginando o Igarapé Tucunduba, até encontrar o marco I da propriedade, junto à comporta do SESP,
onde faz, âcigulo com a medição aproximada de 1.300-00
metros; dêste
ponto segue-se ,uma linha paralela à
comporta até encontrar o maTCO It
da propriedade entre os marcos XXIV
e XXV do IAN, numa extensão de
1 116,00 mts; do marco II da propriedade ao marco XXV do IAN, em
linha reta. numa extensão de 1.214,00
meta-o; seguindo daí em linha Teta
até o marco I do IAN [un.to à margem do Rio Guamá, numa extensão
de '117,(lO onde fecha a poligonal.
IT! - Terreno com perímetro de
10.493,64 metros lineares e área de
2.057.244,00 m2, 'inclusive benfeitorias, situado nos Bairros de Guamá,
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Terra Firme, Canudos e Marco em
Belém,_ Estado do pa.râ, pertencente
a Odete Valle Martins e outros. em
formato Irregular, cosn
poligonal
constituída dos seguintes elementos;
do marco Geodésico O da proprredade até o marco I -da propriedade
(que cor-responde ao' 24 do IAN) temos uma linha reta, Iímttando com
as terras do IAN, medindo 1.394·57
mts; do marco I da propriedade até
o marco II da mesma (que correspende ao marco II da .proprledade de'
José PaUlo de Oliveira e Antônio Cabral Abreu), em linha reta, ainda limitando com as terras do IAN, medindo 419,65 mts; do marco II ao
marco UI, em linha reta, limitando
com as terras de José Paulo de ou.
veira e Antônio Cabral Abreu. medindo 1.127,20 mts: do marco In ao
marco IV, uma linha reta, atravessando o Igarapé 'I'ucunduba. limitando parte com as terras de José
Paulo de Oliveira e parte com terras
de terceiros, medindo 2'4,40 mts: do
marco IV _ao marco V, em linha reta.
dirigida para o norte, medindo 30,50
mts: do marco V ao marco VI. na
direção L-O, em linha reta, medindo
153,00 mts ; _ do marco VI ao marco
VII novamente dirigida para o norte. em linha reta, medindo 119,90
mts: do marco VII ao marco VIII,
dirigida para oeste, em linha reta,
medindo 101,60 metros; do marco
VIII ao marco IX, em linha reta dirigida para o norte, medindo 146,50
metros; do marco IX ao marco X.
em linha reta dirigida para noroeste,
medindo 513,90 mts; do marco X ao
marco XI, em linha reta dirigida
para o norte, medindo 222,00 metros;
do marco XI ao marco XII, em linha
reta dirigida. para noroeste, medindo
24,30 metros; do marco XII ao marco XIII. em linha reta dirigida para
o" norte, medindo 356,00 metros; do
marco XIII ao marco XIV, em linha
reta dirigida para leste e limitando
com .terrecos ocupados do Bairro de
Terra Firme,' medindo 275,00- metros;
do marco XIV ao marco XV. formando ligeiro ângulo com a direção
anterior, ainda em linha reta dirigi<ia para leste, limitando com o Bairro
de Terra Firme, medindo 53,10 metros; do mas-co XV' ao marco XVI
formando ligeiro ângulo com a. dlreç â o anterior ainda em linha reta- vottada para leste,
limitando com o

BahTO de Terra Firme, medindo
455,50 metros; do marco XVI 30
marco XVII· em linha reta dirigida
para sudeste, limitando côm o Bairro
de Terra Firme, medindo 248,00 metros; do marco xvrr ao marco XVIII;
em linha reta dirigida 'para leste, Iímttandc com o Bairro de Terra Firme, medindo 316,70 mts, do marco
XVIII ao marco XIX, em linha reta,
dirigida para o nordeste, limitando
com o Bairro de Terra -Firme, medindo 149,90 mts; do marco XIX ao
marco XX, em linha reta dirigida
para leste, limitando com o Bairro
de Terra Firme medindo 66,50 mts:
do' marco XX ao marco XXI, em linha reta dirigida para o norte, no
Bairro de
Terra Firme', medindo
116,12 mts: do marco XXI ao marco
XXTI, em linha reta dirigida para
o leste, no Bairro de Terra Firme,
medindo 183,60 metros; do marco
XXII ao marco XXIII em linha reta
dírtgtda para o norte, no Bairro de
Terna Firme, medindo 12ü,9:Q mts ;
do marco XXIII ao marco XXIV, em
linha reta ainda dirigida para o ncrte, no Bairro de Terra Firme, medindo 147,20 mts ; do marco XXIV ao
marco XXV em linha reta dirigida
para noroeste, no Bairro de Terra
Firme, medindo 137,20 mts; do marco XXV ao marco XXVI, no Bairro
de Terra Firme, em linha reta dirigida para O norte, medindo 63,70 mts;
do marco XXVI ao marco XXVII,
no Bairro de Terra Firme, em linha
reta dirigida para o noroeste, medindo 106,10 rnts; do marco XXVII
ao marco XXVIII, em linha reta dirigida para o sudoeste, limitando com
o Bairro de Terra Firme, medindo
211,20 mts: do marco XXVIII ao
marco XXIX, em linha reta dlrígtda para o noroeste, limitando com o
Bairro de Terra Firme, medindo
318,40 mts: do marco XXIX ao marco XXX, em linha reta dirigido para
- o noroeste, Iímítando com o Bairro
d-eTerra Firme, medírido 91,00 mts:
do marco XXX ao marco XXXI, em
linha reta dirigida para o sudoeste,
limitando com o Bairro de Terra
Firme, medindo 224,00 mts; do marCO XXXI ao marco xxxrr, em linha
reta dirigida para co noroeste, ~imt
tando com o Bairro de Terra FlXIl1e,
m-edindo 121.20 mts: do marco
XXXII ao marco XX<'''{lII, .em linha
reta, margínando O Igarapé 'rucun-

fi';
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duba,médindo 197,80 mts: do marco

xxxnr ao marco XXXIV, em linha
Teta margtoando o Igarapé Tucunduba, medindo 41,00 mts: do marco
XXXIV ao marco XXXV, em linha
reta, margínandn o Igarapé 'I'ucunduba, medindo 48,00 mts: do marco
XXXV ao marco XXXVI, em linha
Teta, marginando o Igarapé 'I'ucunduha, medindo 82,50 mts: . do marco
XXXVI ao marco XXXVII, em linha
reta, marglnaodo o Igarapé 'I'ucunduba, me:dindo 61,00 mts: do marco
XXXVII ao marco XXXVIII, '"-.. em
linha reta, atravessando Um braço
do Igarapé Tuounduca, .medindo 23,00
mts.; do marco X:K..:"'(VIII ao marco
XXXIX, em linha reta, marginando
o Igarapé Tucunduba, medindo 30,00
m ta.: do marco XXXIX ao marco
XL, em linha reta, margfnando o
Igarapé Tucunduba, medindo 85,00
mts: do marco XL, localizado no terrena de 'Odete Martins e herdeiros,
ao marco XLI, localizado em terras
de Mário carvalho Vasconcelos; em
linha reta, atravessando uma curva
sinuosa do Igarapé Tucunduba, passando das terras de Odete Mal'tios e
herdeiros para um terreno de propriedade de Mário Carvalho vasooncelos, margínande novamente o Igarapé, Tucunduba, medindo 111,80 met1'OS; do marco XLI ao marco XLII,
dentro do terreno de Mário Carvalho
Vasconcelos, em linha reta, margdnando o Igarapé 'I'ucunduba, medindo 48,90 mts: do marco XLII ,(den~
lro do terreno de Mário Carvalho
V1Mconceli()s) ao marco XLIII (no
terreno de Odete Maa-tíns e herdeirOS), em linha reta atravessando o
Igarapé Tucunduba, medindo 66,00_
mts: do marco XLIII ao marco XLIV,
em linha reta dirigida para o norte,
limitando com terras do Bairro do
Marco, mediüdo 44,60 mts.; do marco' XLIV ao marco XLV, em linha
reta ainda dirigida para o norte, li~
mitando com o Bairro do Marco, medindo 102.00 mts: do marco XLV ao
marco XLVI, em linha reta, dirigida
para o noroeste, limitando com a
'Travessa dá 'çtjeta no Bairro do
Marco, medindo 327,()O mts.; do maa--.
00 XLVI ao marco XLVII, em linha
reta dirigida' palra o nordeste. limitando Com a Avenida José Leal Martins, no Bairro do MaJ:'CO medindo
marco XLVII 'ao
176,00 mts.; do
marco XLVIII. em linha reta, dirigi-

da paa-a.» sudeste, no limite com a
Travessa. 'I'Imbó, n-o Bairro do Marco; medindo 346,20 mta.: do marco.
XLVIII ao marco XLIX, 'em linha
reta, dirigida para o leste. limitando
com o Bairro do Marco, medindo
108,60 mte.: do marco XLIX ao marco L, em linha reta, dirigida para o
nordeste. limitando com o Bairro do
Marco, medindo 48,40 mts.; do marco L 00 marco Q, fechando a poligonal, em linha reta dirigida para o
leste, medindo 50l.00 mte.
Art. 29 A á-rea constituída pela desapropriação' p.o", imóv~:is referidos no
artdgo anterior, destina-se, em seu
conjunto, à construção de l.U11 ."Núcleo troíversttáno" da UniverSIdade
do pará,
Art. 39 nste decreto entrará em
vigor na data de Sua publicação.' ficando revogadas as disposições em,
contrário.
. Brasília. 27 de maio de 19M;· 1439·
da Independência e 761) da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio, Suplicy de Lacerda

DECRETO- N? 53.935

DE 27 .DE

MAIO DE 1'964

'rerna. insubsistente o Decreto núme1'0 52.8CS-A, de 5 de novembro de
1963.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgo 37, inciso I, da Oonstituíçâo Federal, decreta:
Art. 1° Fica considerado insubsistente e sem qualquer efeito, e partir
da data de sua publicação o Decreto
nc 52.aOS-A, de 5 de novembro de
196,3.

Art. 29 Revogam-se as dísposiçôes

em contrário.

Brasilía, 27 de maio de 1964; 1439·
da: Independência e 7S9 da República.
H. CASTELLQ BRANCq

Nelson Freire Lavenere Wanderlcv-
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DECRETO N9 53.936 DE MAÍO DE

DE

29

19M

-Suspende "a execuçãc do disposto no
Decreto nO 52.275, de 17 de julho
de 1963 e no Decreto n 9 53.010, de
27 de novembro de 1963 e dá outras
providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -art.
'?7, item I, da Constituição Federal,
decreta:
Art. 19 Fica suspensa até ulterior
regulamentação a execução do dispos.,
to nos Decretos números 52.275, de
17 de julho de 19&3 e 53.010, de 27
-de novembro de 1963, .os quais insti-

ruíram o Conselho Nacional de Po..
lítica Salarial e regularam sua com.
petêncla e funcionamento.
~ Art. 29 Os Ministros de Estado paTa o -Planejamento, do Trabalho - e

Previdência Social, da Fazenda, da
Viação e Obras Públicas, das Minas
e Energia e da Indústria e do Comér.,
cio apresentarão, no prazo ímprorrogável de sessenta (60) dias, a mt,
nuta do Decreto Que' regulará a or~
ganízaçáo e competência e o runcto.,
namento ,.0 Conselho Nacional de
Política Salarial.
Art. 3° - Revogam.se as dísposições em contrário.
Brasília, 29 de maio de 1964; 143°
do. Independência e 76('1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

otõoío Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Arnaldo Sussekincl
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto de Oliveira Campos.

DECRETO N('I 53.937 MAIO

DE 29 DE

DE 1964

Fixa a lotação dos Adidos e Adjuntos
de Adidos Militares, Navais e Aeronáuticos junto às representações
diplomáticas no exterior e dá outras
prooiâénciae,

O Presidente da' República, usando
da atribuição que lhe confere o
-arb. 87, inciso I, da Constituição e em

face do que dispõe a Lei no 437, de
16 de outubro de 1948, decreta:
Art. 1º O Brasil manterá, junto
aos Países abaixo enunciados, oficiais
de suas Fôrças Armadas como Adidos
e Adjuntos de Adidos às representações diplomáticas, de acôrdo com a
seguinte dísorlmínaçâc:
a)
Argentina, Panamá e França
- um oficial superior do Exército,da
Marinha. e da Aeronáutica, respectivamente como Adidos Militar, Naval
e Aeronáutico;
b)
Estados Unidos da América do
Norte - um oficial-general do Exército, da Marinha e da. Aeronáutica,
do pôsto de General-de-Brigada ou
equivalente, respectivamente como
Adidos Militar, Naval e Aeronáutico;
c) Inglaterra - um oficial superior da Marinha, como Adido Militar
e Naval, e .um ofici~l superior da
Aeronáutica, como Adido Aeronáutico;
d)
Chile - um oficial superior do
Exército como Adido Militar e Aeronáutico e um oficial superior da Marinha como Adido Naval;
e) República Federal Alemã,
Itália, Colômbia, Peru, Equador e
Venezuela - um oficial superior' do
Exército, como Adido Militar, Naval
e Aeronáutico;
.
j) Japão e Portugal - um oficial
superior da Marinha, como Adido
Militar, Naval e Aeronáutico;
g)
Paraguai - um oflcíal superior
da Aeronáutica, como Adido Militar,
Naval e Aeronáutico;
h)
Bolívia - um oficial superior
do Exército, como Adido Militar e
Aeronáutico;
i)
Canadá - um oficial superior
da Aeronáutica, como Adido Militar
e Aeronáutico;
1) Uruguai - um oficial superior
do Exército, como Adido Militar.
§ 1ÇI Os Adidos Naval e Aeronáutico na Argentina ficam também
acreditados junto ao Govêrno do
.Uruguat:
§ 2'1 Os Adidos

Militar, Naval e
Aeronáutico nos Esta·dos tjntdos da
América do Norte, exercerão, cumulativamente, as funções de Delegado
do Brasíj na .runta jnteramerícana de
Defesa e de Membro da Comissão
Mista de D e f e s a Brasil-Estados
Unidos.
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§ 30;> Os Adidos referidos no parágrafo anterior, disporão, cada um, de

dois (2) Adjuntos, Oficiais Superiores, sendo que um dêles acumulará o
cargo de Chefe da Comissão de Compras que sua respectiva Fôrça Annada mantém em Washington e o outro
ccumuíará as funções de Assessor do
Adido na Junta. Interamerícana de
Defesa e na COmissão Mista de Defe,SQ. Brasíl-Estados Unidos,
§ 40;> O Adido Naval
nos Estados
Unidos da América do Norte fica
também acreditado junto ao Govêrno
do Canadá;
§ 50;> O Adido Naval na França fica
também acreditado junto ao, Govér110 da Holanda;
§ 6° Os Adidos Naval e Aeronáutico na Inglaterra ficam também acreditados junto aos Governos da Suécia
e da Noruega;
§ 7Q O
Adido Militai, Naval e
Aeronáutío-, no .japão fica também
acreditado junto aos Governos da República da China (Formosa) e da
Coréia do Sul.
Art, 2'? Os Adidos Militar, Naval e
Aeronáutico permanecerão em dependência funcional do Chefe da Missão
Diplomática, nos seguintes casos:
Como' Assessor Técnico, em "assuntos militares, sempre que a natureza
dos brabalhos da Missão O exigtr ;
Como membro da. Missão, nas tunçôes de representaçã-o que lhe caibam
pela própria n<atureza de seu cargo;
Parágrafo único, A subordinação
funcional de que trata o presente artigo cessa .automàticamente em caso
de Incompatábúídade hierárquica, conseqüente da ausência do Chefe titular
da Míssão.

Art. 3Q O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua pubhcaçao,
revogadas as disposições .em centrário.

.

Brasilia, 29 de meio de 1964; 1439'
da Independência e 76° da República.
H.

CASTEI.:'O

BRAN~O

Ernesto de Mello Baptista

Artnur

da

Costa e Silva

Nelson Laoenêre Wande1'ley
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DECRETO N'? 5,'3.938
MAIO DE 19M

DE 2'9 DE

Dispõe sôbre 6J prestação de sertscos
ne>s .Ministérios Extraordinários.
o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Artigo 87, ínc.so I, da Constituição, de-

creta:
Art. 11;>.
Serão considerados em
exercício 'na presidência da. República
os servidores dos órgãos da admtnistração direta da União, autarquias ~e
sociedades de economia mista, requisitados ou postos à disposição dos
Gabinetes dos Ministros Extraordinários, de que trata a' Leí Delegada nc
1, de 25 de setembro de1gB2.
Parágrafo. único"
O disposto no
presente decreto será aplicado, inclu-·
síve, aos servidores requisitados ou
postes à disposição do oabtnete do
Mínístro de Estado
Extraordinário
para o Planejamento e Coordenação
Econômica, nomeado por Decreto de
2{} de abril de 19'64.
Art. 2°. Esbe decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília em 29 de maio de lB64;
1439 da Independência e 761;> da República.
H.

CASTELLO

BRI\NOO

Roberto de Oliveira oomooe

DECRETO NQ 53.939
t96t

DE 1 DE

ac OHN:nE

Promulga a Convenção sôbre o Insti. tuto Ititemmericano de Ciências
Agrícolas e o Protocolo de Emenda
a l.onvençao sóbre o reteruio tnstituto.

O Presidente da., República,
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nv 37,
de 1963, a Convenção sôbre o Instituto jnteramerrcano de Ciência.s Agrf,
colas e ° protocolo de Emenda. à COnvenção sôbre c referido Instituto, assinados pelo Brasil, com reserva a 15
de f~vereiro de 1961;
E havendo sido depositado, em 2 de
março de 1964, na União Pan-Americana, c Instrumento de ratificação da
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referida Convenção e respectivo Protocolo de Emenda j
.Decreta que os' mesmos, apensos
por -ooía ao presente decreto, sejam
executados e cumpridos tão inteiramente come nêíes se contém.
'
Brasília, 1 de junho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H,

CASTELI.Q BRANCO

Vasco da Cunha

CONVENÇÃO SOBRE O INSTITUTO
INTERAMERICANO, DE CI:Iâ1NCIAS
AGRON'óMICAS

Animados do propósito de fomentar
o progresso das ciências agronômicas,
bem como das ciências e das artes
conexas;' e desejosos oe levar a efeito,
por forma prática, a resolução eprovada no Oitavo Congresso Cientifico
Americano realizado em washíngtcn
em 1940, recomendando o estabelecimento de um Instrtuto Interamertcano de Agrfeultura Tropical, os Governos

das

Repúblicas

Americanas

resolverem ajustar uma Convenção
para reconhecer eoinc ínstttuíçâo per"manente, O Instítuto Interameríeanc
de Ciências Agronômícas, que no texto desta Convenção passará a ser chamado /'0. Instnuto".: a qual se baseará
nos seguintes ai t1gos:
liR'1"Icc. I

Pela presente convenção, os Estados Oontratantes reconhecem como
instituição oermanente o Instituto
rnteramencano de Ciências Agronômicas, orgamzadc corno sociedade em
oonformdada Com &8 leis do Dístrtto
Federal de corumtne, Estados Unidos
da América, em 18 de Junho de,1942;
~ convencionam dar ao Instituto o
caráter de pessoa -uridíca, de acôrda
com sua p-ôprra teglslação. O Instituto gozará de todos os direitos, beneficios, capital, .terreros e outros bens
que edquirtu 0-:.1 que venha, a adquirir
na qualidade ue coiporeção, e assumirá tÔd2.S as obrigações e cumprirá
os contratos que tenha celebrado ou
que venha a celebrar na mesma capacidade.
O eaetttórío central de administração do Instituto terá sua sede .na
cidade de Washington, D, C,, e - I)
escntó-Io principal pa,ra o desempenho de suas atívídades estará Iocaü.,

zado e-c ' TU1'r:1.11ba, Costa Rica, O
Instituto poderá estabelecer escritórios regionais em tôdas as Repúblicas
amertcanas .
ARTIGO II

rmauaaae«
Os fins do Instituto serão os de
estdm-tlar e o de promover o progreseo dos ciências agronômicas nas
Repúblicas americanas,. por meio do
ensino, das pesquisas, e da divulgação
da teoria e da prática de agricultura,
assim como de outras artes e ciências.
conexas,
Para levar a cabo êsses fins, o Instituto, de acôrdo com as leis dos diversos países, poderá fazer uso das sBgulntes atribuições: criar, manter e
administrar estabelecimentos similares e instalações em uma ou mais
das Repúblicas americanas; .prester
auxílio à fundação e à 'manutenção
de instituições que tenham finalidades análogas nas ditas Repúblicas;
comprar, vender, arrendar, melhorar
ou administrar qualquer - propriedade
TIas Repúblicas americanas, de acôrôo'
com as finalidades do Instituto; colaborar com o govêrno de _qualquN
.República americana, ou com quaisquer outros órgãos ou entidades €
prestar auxilio aos mesmos: aceitar
contribuições e, dádivas na forma de
dinheiro ou bens, móveis ou imóveis:
fazer, e executar contratos e acôrdos ;
cultivar ou adquirir tôda a espécie de
produtos agrícolas e seus derivados ou
dispor dos mesmos por qualquer .rorms quando seja essencial para fins dF:
pesquisa ou experimentar..ão: e efetuar
qualquer outro negóerc ou levar a
efeito qualquer outra atividade que
sejam convenientes para os fins indicados.
ARTIGO trr

A Junta AdmznisLmtiv(!

serão membros da Junta Admtnís-

t..r attva do Instituto os eeoresentantes
das vinte e uma Repuonr-as americanas que fazem parte do COnselho
Diretor da União Pan-Amerlcana. Se
f.1gPID dêles não pdde~ 3sslst.J" 11.
uma reunião da Junta Administra tíva, poder-se-á designar um suplente para êste fim, podendo ser feita a indicação pelo próprto. membro
ou pelo seu Govêrno As decisões da
Junta serão aprovadas por meiorta
de votos dos seus membros, cuja
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maioria de votos se comporá dos VO~
tcs da maioria dos representantes dos
Estados Contratantes. A Junta terá,
entre outras, as seguintes atribuições;
Eleger o Diretor do Instituto, e ratificar a nomeação do' Seeretárío ,
Remover - de seus cargos tanto o
Di.retor como o Secretário.
Fixar a remuneração do Diretor e
do Secretário.
Fiscalizar as atividades do Direto}.',
que será responsável pelo cumprímento de tõdas as -orde..rJ.S e resoiuçôes da

o

ov etor

1. O Diretor terá amplos e plenos
poderes pare. dir:glj'· os nejõoíos do
Instituto, sob a físoa.lízaçâc da Junta
Administrativa do mesmo, e será responsávelpelo cumprimento de' tôdas
as ordens e resoluções da .J'lJnta.
2. O Diretor terá a representação
legal do Instituto, sob a ttsceüaaçàc
da, respectiva Junta Administrativa,
e poderá legalizar C0m o sêlc do Insntuto todos os cor tratos, tTfJSPa.SSes
Junta,
e demais dccumentos. que o requeiram,
Nomear uma trcmíssão Admtnístrae que em. sua opdn'ão sejam necessários e convenientes para f) Iunciona-"
tiva, índíuando seus deveres e tíxando as suas, despesas e a remuneração
menta do Instituto. Alem diSSo terá
de seus membros, cevendo essa COmisatríbuíções pat-a te-mar qualquer ou..
são compor-se de um número não ex- ·tra medida necessár-ia para dar rorccedente de oíso pessoas, entre as quais
legal a todos Q.5 documentos, de con..
servirá de membro ex otticio o Diretor
formida.de COm as exigências e dispodo Instituto.
sições da lei.
\
Não se requer que Os membros desta
poderes
O
Diretor
poderá
outorgar
Comissão sejam membros da Junta
a outras pessoas ;"-."-.1 ~l a ereuvxcêc de
Administrativa do mstítuto,
todos Os atos que êle pronno não
Aprovar o orçamento que e Diretor
possa reallzar ,
deverá apresentar anualmente para a.
3. O Diretor está sujeito à ífscadi,
administração do IllStituto.
zacâo da. Junta Administrativa do
A Junta fixará as despesas anuais
Instituto, .e terá poderes P;J..··~ -nomear
do Instituto.
e demitir empregados e fixor a remu..
A Junta receberá do Diretor um
relatório anual do, trabalhos 'lo Ins- oneração dos 'mesmos.
tituto, assim como de seu estado gerai
4, O Diretor preparará o orçae situação rínancetra.
mento do Instituto para cada exercício. financeiro, e o apresentará à
ARTIGO IV
Junta Administrativa pelo menos -dots
mese antes da reunião anual da 'mes-.
Funcionários
ma, em que se deliberará a aprovaeâc
do referido orçamento.
O Instituto terá um Diretor e um
Secretárlc. O Diretor será ele'to pela
5. Todos os anos. o Diretor apre...
Junta Admínistrauva em sessão plesentará um relatório à Junt.a Adminária, e o seu mandato durará seis
nístratáva, dois meses antes da sua
anos; poderá ser ereítc ume ou mais, reunião anual, dando conta dos travêzes. O primeiro período admlnisbalhos do Instituto durante o refetrattvo do Diretol', para Os fins da
rido ano, nem como de-seu estado
presente Convenção, princ'i'iJlal'à do
geral e condições financeiras; e subdia. em que esta, ente-ar em vigor.
meterá à aprovação da mesma Jun1J)
'0 orçamento e o programa dos traO Secretário será. nomeado pelo
balhos para o ano seguinte.
Diretor com aprovação da Junta Ad...
.ministratéva. e será crretamente res ...
ARTIGO VI
ponsávei ao Diretox.
O Diretor e o Secretário :iesempe...
o Secretario
nharão seus car gos, até que tenham
sido designados e tenham srao inv-sO Secretário tel'ásob sua guarda
tidos de suas funções 08 se'LSrespecas atas e os arquives do Instituto,
possuirá tôdas as atrtuutcôes e exertiv05 sucessores, .mas poderão ser removidos pelo veto da maíoría dos
cerá tôdas. as funções admíni'strativas
membros do rnsnmtc.
que lhe sejam delegadas pelo Dtretor.
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ARTIGO VIl

Conselho Técnico Go:nsu!tivo

nsteberecer-se-á um Conselho -récníco Consultivo, que será organízauo
da seguinte forma:
1. Cada um dos Estados evr.,tratantes poderá nomear um especta.tsta
agrônomo, que agirá como seu cepres~ntante 'no Conselho Técnico Ocnsultivo do Instituto. :este Conselho
cooperará como o Diretor em assuntos técnicos referentes à agricuttura .
A nomeação de cada representante
será comunicada oficialmente à Seel'etaríacdo Instituto. Os membros 'do
Conselho sujeitos à vontade de seus
govêrnos, exercerão SUas· funções
pelo prazo de cinco anos, podendo s~
nomeados novamente uma ou mais
vêzes para continuar no desempenho
de seus cargos.
.
2. O Conselho Técnico Oonsultívo
se reunirá ao menos uma vez por
ano sob a' presidência do Diretor do
InsÚtuto, no lugar em que !,\S atívi...
dades do Instituto o requeiram. O
Diretor poderá, por sua própria i~i
dativa, convocar o conselho TéCnICO
a reuniões extraordinárias, quando a
boa marcha do Instituto assim o extja.. A convocação- de cada ~a dessas
reuniões deverá ser comunicada ao
Conselho com dois meses pelo menos.
de antecedência, com explieaçâo do
motivo ou motivos que dão lugar à
reunião proposta, Uma maioria. dos
m-embros do Conselho constituirá
quorum,
3 Nenhum membro do' Conselho
Téc·nico Consultivo receberá do Instituto, por efeito do cargo, qualquer
remuneração pecuniária pelos seus
serviços: mas o Instituto poderá ocor..
rer às d'espesas de viagem que os Con ..
selheíros tenham feito para atender à
SUa reunião anual,
ARTIGO VIII

consistirão das quotas de contribuição
anual dadas pelos Estados Contratantes e bem assim os provenientes de
leg~dos, dádivas e contr~buições que
sejam aceitas pelo Instituto; f:sses
fundos e contribuições serão usados
exclusivamente para fins pertinentes
ao caráter do Instituto.
A Junta Administrativa do tnstltuto fixará as quotas anuais, contando .que o voto seja unânime no que
respeita aos membros que representem os Estados Contratantes. 1\ ímportãncía das respectivas quotas será
em proporção à população de cada
Estado Contratante, tomando-se por
base a última estatística onctei em
poder da União Panamericana no dia
19 de julho de cada ano,
Fixar-se-á a quota anual de cada
Estado Contratante em Importãncía
não excedente de um dólar em moeda
dos Estados Unidos da .éménca, por
cada mil habitantes." Contudo, essa
quota poderá ser aumentada mediante recomendação unânime dos membros da Junta Administrativa que representem Os Estados Contratantes, e
com a aprovação das autoridades competentes de cada Estado contratante.
A União Pan-Americana. deverá comunicar anualmente aos Governos dos
Estados contratantes as quotas que
lhes cabem, € que deverão ser pagas
antes do 19 de julho de cada ano.
O pagamento de. quota de cada.
Estado Contratante, começará na date.
em que esta Convenção entrar em
vígor no que respeita ao referido Estado, pronateado de ecôrdo com o
número de dias do exercício finan..
cetro que ainda restarem a ocorrer..
O exercício financeiro do Instituto
começará em 19 de julho de cada
ano.
ARTIGO

x

Idiomas

As .Iínguas ofícíaís do rnsutu-c se-

Agente FiScal

rão o português, o espanhol, o inglês
~ o francês.

A União Pau-Americana exercerá as
funções de Agente Fiscal do lnsti~U~,
e neste caráter receberá e admíntstrará OS fundos do Instituto.

Franquia Postal

ARTIGO IX

Manutenção do' Instituto
Os recursos. para manter e ,pare..

estimular os trabalhos do InstItuto,

ARTIGO XI

Os Estados .Contratantes acordam
em tornar também extensiva ao Instituto, dentro de seus respectívos territórios, e entre uns e outros, a fran...
quía postal estabelecida nas convenções postais ínteramerícenes em vigor,.
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pedindo aos Estados da União PanAmericana que não tenham ratificado
a presente Convenção, que concedam
ao Instituto a referida prerrogativa.
ARTIGO

xrr

Isenção' de Impostos

Os bens móveis possuídos pelo Instituto, em direito ou equídade, em
qualquer -dos Estados Contratantes,
que estejam sendo usados exclusivamente para OS fins a que.o Instituto
se dedica, estarão isentos de impostos
de qualquer natureza; sejam êles federais, estaduais ou provinciais, e mumícipaís, excetuando-se porém, as taxas que devem ser pagas por serviços
ou por melhoramento públicos locais,
que redundem em benefício dos retaridos imóveis.
O mobiliário, aparelhos, utenslllos
'e artigos diversos, materiais de construçâo ou quaisquer outros artigos
oficialmente destinados ao 'uso do
Instituto, estarão isentos no terríbô-Io
de. cada Um dos Estados Contratantes,
de qualquer gravame, Inclusive díreítos aduaneiros, contribuições Indtretea
ou sobretaxas, ou quaisquer tributos.
Estarão também isentos de qualquer
espécie de impostos no território ele
cada um dos Estados Contratantes, os
fundos e outros bens do Instituto por
êle empregados nas suas atí zídadas,
bem' assim todos os contratos e atos
oficiais do mesmo, que estejam dentro
dos limites de suas funções.
ARTIGO

xrrr

Movimento de FUndos

cada um dos Estados Contratantes
tomará as medidas necessárias para
facilitar o movimento dos fundos do

Instituto.

ARTIGO XIV

Facilidades para o Pessoal
e Estudantes

Cada um 'dos Estados Contratantes
acorda em proporcionar às pessoas ao
serviço do Instituto, ou que realizem
estudos por êle patrocinados, tôdas as
facilidades que possam conceder no
que respeítau isenções de, impostos e
outros onus que afetam a -entrada, as
viagens e a residência de tais pessoas,
em conformidade com suas leis e regulamentos.

ARTIGO

xv

Assíauiturà .e Ratificação
1. O original desta Convenção; red!..
gído nos -ídtomas português, espanhol,
inglês e francês, será depositado na
Umãc Panamerlcana, e aberto à asaí ...
natura dos Governos das Repúb icesAmericanas. A União Pan-Americana
enviará cópias certificadas da presente Convenção aos Governos dos
Estados signatários e aos dos não
signatários e que sejam seus membros, e íntormará aos governos de to,
dos 05 países que dela fazem parte,
a respeito das assmaouras de adesão
que sejam registradas e das datas dos
respectivos registros.
2. A presente Convenção será ratífreada pelos Estados Signatários ele
acôrdo com »eus respectivos processos
constitucionais. Os instrumentos de
rattrícaçao serão depositados na União
Pan-Amerícana que comunicará a todos os Governos Signatários a data. de
depósito de cada ratificação,
3. A presente Convenção entrará
em vigor três mes-es depois de terem
sido depositadas na União pan-Amertcana cinco ratificações, pelo menos.
Qualquer ratificação recebida depois
de ter a presente convenção entrado
em vigor, começará a ter efe'to um
mês depois da data em que tenha
sido depositada na União Pau-Americana.
ARTIGO XVI

Denúncia
1. A presente Convenção, de acôrdo
COm a alínea 2 dêste artigo, vigorará

por tempo Indeterminado, mas poderá ser denunciada por qualquer Estado Contratante, mediante aviso dado
por escrito à União Pari-Americana,
que informará .a todos Os demais Estados Contratantes sôbre cada notí..
rlcaeão de denúncia que seja rece...
blda. Após um ano, a contar da d'1ta
em que tenha sido recebida pela União
Pari-Americana a notificação da denúncia, a presente Convenção cessará
em seus efeitos no' que toca ao Estado
denunciante, continuando porém em
pleno vigor para todos os demais Es...
tados Contratantes,
2, Caso o número de EstadOs· COn.
tratantes fique reduzido a menos de
cinco, por efeito das denúncias, os
EstadOS restantes se consultarão reei-·
procamente, sem perda de tempo. 8'
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rim de rever a presente Convenção, e
resolver o que for conveniente sôbre
o futuro do Instituto. Se dentro de
dois anos a partir da data em que o
número de Estados tenha ficado redu':"
zido a menos de cinco, por efeito das
denuncias, êsses Estados não tiverem
chegado a um ecôrdo sôbre a contl..
nuaeao da convenção e o futuro do
Instituto a Convenção cessará de ter
eretto seis meses deuoís da da ta em
.qne qualquer dos ditos Est.ados nonfique par escrrto aos demais SUB. ín,
tençâr, de termmâ-Ia , No caso em que
a Convenção deixe de ter efeito, o
futuro destino do Instituto será decidido pelo conselho Diretor da União
Panamerfcana,
Em testemunho do que, os Plenipo ..
tencíártos abaixo assinados, depois de
terem depositado seus plenos poderes,
que foram achados em boa e devida
forma, assinam e selam a presenteConvenção em português, espanhol,
"inglês e francês na União Pan-Amerlcana, em Washington, D. C'., em nome' de seus respectivos Governos, nas
datas indicadas à margem de suas assinaturas.
PROTOCOLO DE ~V1ENDA· A
CONVENÇAO sôBRE O INSTITUTO
INTERAMERICANO DE CIENCIAS
AGRONôMICAS

Os Estados Contratantes, com o cbtenvo de fortalecer e ampliar as, atividades agropecuárias da Organização
dos Estados Americanos, resolveram
fazer certas modificações na Convencão sôbre o Instituto Interamerícanc
de Ciências Agronômicas denominada
daqui por diante "a Convenção", a
qual foi aberta à assinatura na união
Pari-Americana em 1'5 de janeiro de
1944, e para êsse fim deeidrtam concluir o seguinte Protocolo de Emenda
à mencionada Convenção.
AR'IIGO I

O têrmo "República" ou "Repúbli-

cas"será substituído por "Estado" ou
"Estados", segundo o caso, sempre
que aquêle conste do texto doa Convenção.
ARTIGO n
O Artigo I da COnvenção fica
emendado nos têrmos seguíntes:
"AR'l'IGO

i

'Os Estados contratantes, por' meio
dêste instrumento, reorganizam o I!lS';"

tituto Interamericano de Ciências
Agronômicas e o estabelecem como
organismo mternacíonal, reconnecen...
do-lhe personalidade [urídíca de acôrdo com sua própria legíslaçâo. Coni
tal caráter, o Instituto goza de todos
os direitos, títulos e ínterêsses reía..
távos aos bens, terrenos e outras pro·
priedades de qualquer natureza que
sejam, e que pertençam ao Instituto
Interamerfcano de Ciências Agl.'Onômícas em virtude de sua organização
em 18 de junho de 1942, com« sociedade estabelecida de acôrdo com as
reis do Distrito de Coíúmbia, E:s~dos
Unidos da América; e assume tôdas
as obrigações dé que se tehha feito
responsável o dito Instituto nesse caràter de sociedade.
O Instituto terá sede em Turrialba,
costa Rica, e poderá estabelecer es.
critérios em outros lugares do mesmo
país. Poderá, também, manter escritórios ou centros regionais em outros
países da América".
AR'IIGO m
O Artigo In da Convenção fica
emendado nos termos seguintes:
"ARTIGO· m
A Junta Diretora, autoridade supre-

ma do Instituto, compõe-se de um re·
uresentante de cada Estado contratan te. cada :mstado designará como
seu representante, de preferência, um
alto funcionário do Ministério ou Se..
orctana da Agricultura, especíaltste,
em assuntos agrícolas. cada Estado
poderá, igualmente, 'nomear um repre..
sentante suplente e, os asscssõres que
considerar necessários.
Para as decisões da Junta Diretora
se requer {) voto favorável da maioria.
absoluta dos
Estados contratantes,
exceto quanto aos assuntos orçamentários, em qUE é necessária a mero-te
de dois terços.
,A Justa tem 'as seguinte atribuícôes:
Eleger o Dil etor do Instituto e n·
xar sua remuneração;
Exonerar o Diretor;
Estudar o Projeto de Programa de
Trabalho que Jhe submeter o Diretor
e aprovar anualmente o Programa de
Trabalho do Instituto;
Aprovar o orçamento do In.::;tituto·e
fixar' as quotas .anuaís dos Estado5
contratantes;
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Cooperar com o Diretor em assuntos de Indote recníco-Agrícola;
Aprovar o Acôrdo que ri Instituto,
em sua qualidade de Organismo Especializado, celebrar COm o Conselho da
-Organtzaçâo dos Estados Americanos,
-a no qual se determinem as rerações
que devem 'existir entre o Instituto e
a Organízaçâo;
Aprovar acordos entre o Instituto e
outras organizações ínternacíonats
cujos onjetívos sejam semelhantes aos
dêste;

Receber do Diretor um relatório
anual sôbre as atividades, o estado
'geral e a situação financeira do L..'1S
r

ti pIto;

Elaborar seu próprio Regulamento
aprcv ar o Regulamento para a ad.mtnístraçâo do Instituto.
A .junta estabelecera; de entre seus
membros, uma comissão para preceear as reuniões daquela e empreen-ter
os derr-eis trabalhos que a Junta lhe
enco-nendar.
A Junta realizará, anualmente, uma,
reuníâo ordinária e poderá efetuar
reurüões extraordlnárfas quando a
"maíoría dos Estados contratantes
assim o decidir, As reuniões da.
'Junta se reallzarâo na sede do Instt..
tuto, a não ser que a mesma Junta,
em casos determinados, fixe outro
'€l

~u",

.!~~
ARTIGQ IV

Os Artigos IV, V e VI da Convenção, com os títulos correspondentes,
ficam substituídos pelo 'tíbuío e artigo
seguintes:

o Diretor terá, além disso, os se...
gulntes deveres e atribuições:
Preparar a proposta orçamentária e
o programa' de trabalho do Instituto
para cada ano fiscal e submetê-lo eos
membros da Junta Diretora COm a
antecedência de, pelo menos, dois mp,~
ses da reunião anual em que seja eStudada sua aprovaçao;
Apresentar um relatório anual e
Junta Dtretcra relativo aos trabalhos
do Instituto durante o ano nscaa an,
tenor, assim como ao estado geral e
situação financeira do mesmo;
Celebrar, de acôrdc com as normas
gerais que estabelecer a Junta Dire..
tora, contratos _e ajustes pau a rea..
lízaçâc de projetos e atividades espe..
cíttcas q,ue em sua opímao, sejam em
beneficio do Instituto;
Nomear e exonerar funcionários e
empregados e fixar sua remuneração
segundo as normas gerais que forem
adotadas pela Junta Diretora:
Procurar a maior coordenação pOS'"
srvel entre as atividades do Instituto
e as de outras organizações internacionais cujos objetivos sejam seme..
lhantes aos cêste.
O Diretor poderá, sob a sua responsaciiídade, quando considerar neces..
sárlo delegar a outros funcionários do
Instituto as atribuições Inerentes a
seu cargo".
ARTIGO V

Os Artigos VII e VIII da Convenção, com os respectivos títulos ficam
sem efeito,
ARTIGO

O Diretor do Instituto será eleito
pela Junta Diretora, em sessão .olena~
ria, para um período de seis; anos e
poderá ser reeleito apenas uma vez:
Desempenhará o cargo até que seu
.sucessor seja eleito e entr-e .no. 'exercício de suas funções.
O Diretor, sob a supervisão da Junta Diretora, terá amplos e plenos poderes para dirigir as atividades do
Instituto; terá a representação legal
-do mesmo; e será responsável pelo
-cumprímento de tôdas as ordens e
.r esoluções da .runta,

VI

O Artigo IX da Ccnvençâc fica
emendado nos têrmos seguintes:

ARTIGO IV

"O Diretor

65.

"ARTIGO IX

Os Estados Contrata-ntes conta-íbutrão para a manutenção do Insbítutc .
mediante cotas anuais que serão fixadas pela Junta Diretora nas mesmas
bases utilizadas para neternunaçao
das cotas destinadas à manutençao da
União Pan-Amertcana. O Instituto
poderá, também, para realizar atividades que estejam de acôrdo com sua
natureza e objetivos, aceitar, de fontes oficiais ou de tentes partícularee,
contribuições especiais, legados ou
doações
O ano físoal do Instituto começa
em 19 de Julho e termina em 30 de
junhc .
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As cotas anuais, que corresponderem aos Estados Contratantes Senil)
comunícadas com antecedência aos
governos e serão consideradas devidas
desde o primeiro dia do citado ano
fiscal.
ARTIGo VII

original dêste Protocolo, cujos
textos português, espanhol, trances e
inglê" são igualmente autênticos, sera
depo'dtadc na União Pan-Amerleana
e aberto à assinatura dos governo-s
dos sstados americanos. A umãc
Pan-Amertcana informará os g cvernoS" -sôo-e áS assinaturas e as .datae
correspondentes.
O

ARTIGO VIII

Bõruente os Estados americanos que
sejam partes na Convençã-o poderão
rattncar este Protocolo ou aderír ac
.mesn.o.
ARTIGO IX

A 'União

Pan-Americana enviará
cópias autênticas do Protocolo aos
eovernos dos Estados Americanos para
fins de catíüceção ou adesão. 00::
instrumentos de rauücaçâo ou adesão serãoideposttados na UnIáo PanAmericana e esta comunicara aos
governos cada depósito e a data do
mesmo.

os

o

ARTIGO

x

&te Protocolo entrará. em vigor um
mês depois da data em que todos OS
Estados partes na Convenção tenham
depositado seus, respectivos Instrumentos de ratificação ou de adesão
0.0 mesmo.
Entretanto o novo sistema de cotas,
estabelecido 'no Artigo VI dêste Protocolo não começará a ser aplícauc
senão' a partir do primeiro ano ríscat
que começar' seis meses ou mais depois da data em que todOs Os Estados
Membros da Organização dos sstaoos
Americanos tenham deposítadc seus
respectivos instrumentos deratific~"
ç ã o ou adesão, a menos que
tortos '.)5
Estados contratantes concordem, por
intermédio de seus Representantes na
Junta Diretora iniciar o dito sístema
de cotas num' ano fiscal anterior e
acordem a maneira de realizar sua
decisão.
O pagamento da prfmelra cota de
qualquer Estado que se torne ,parte
neste Protocolo depois de iniciada. a
apllcaçâo do novo sistema de cotas;

será calculado na base do número de
meses completos que restarem do respectivo ano fiscal.
Até a data em que 'se rmcier a apli..
cação do novo siStema de cotas, eon...
tinuará sendo aplicado o sistema pre...
visto no Artigo IX da convenção.
Qualquer instrumento de ratificação ou adesão que Iôr recebido depois
da data de entrada em VIgor desteProtocolo surtirá efeito um mês depois da data do seu depósito.
ARTIGO XI

l'l.:ste Protocolo, ao entrar em vigor,
será considerado como parte integrante da Convenção.
Em fé do que" os ínrre-asetnacos
Plenipotenciários, devídamente auto..
rfzados, assinam êste Protocoíc de
Emenda à Convenção, na trmac PanAmericana, Washington, D.C., em
nome dos respectivos governos, nas
datas indicadas ao lado de suas 1Jrmas.
DEOLARAÇAO DO BRASIL

D-ado o pensamento do Govêrnobrasileiro, expresso quando da assi-natura da Convenção sôbre o Instituto rnteramerícaro de Olêncías
Agronômíeas e de Protocolo de
Emenda à Convenção e Instrumento
de raeíficação foi depositado no entendimento de que a Junta Diretora
do Instituto Interamerícano de' Ciências Agronômicas, por Resolução de /
maio de 1962, adotou uma escala de
contribuições anuais igual à da União
Pan-Amerícana,
DECRlETO Nv 53.940 JUNHO DE

Revoga

° neoreto n'?

DE

3

DE

1964
5-3. 53.3, ~e ~ ae

fevereiro de 1964, que znstztUZ1; "ÇJ
Campanha Nacional
tieeenoouxmento das Escolas da Comunidade
(CANDEC) .

ae

o Presidente da República, usandodas atribuições que lhe confere ~ ar-.
tdgc 87, item I, do. Constlt~Ulçao,. e
tendo em vista o que lhe expos o MI~
nistro de Estado da nxíucação e Cultura, decreta:
Art. 19. Fica revogado o Decretonl! 5-3.533, de 5- 'de -revereiro de 1964•.
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que instituiu a Oampanhs Nacional
de Desenvolvimento das Escolas da
comunidade (CANDEC).
Art- 2'?
O Ministro da Educação
e Cultura expedirá OS atos necessários ao encerramento das atividades
da Campanha a que se refere o artigo anterior.
Ai-t. 3'?
ltste decreto entrará- em
vigor na data de sue. publleação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de junho de 19'64;
143Q da Independência e 769 da República.
.8..

CASTELLO

BRANOO

Flavio Lacerda

DECRETO N9 53 .941 DE 19064

DE.

3 DE JUNHO

Revoga' os Decretes ns. 5-3.470, de .1
dI:;. janeiro de IBM e 53.531,' de 5 -te
[etereiro -e 1004,

o

Presidente da Repú;"l'ca,

Oonlderando que, nos têrmos da
Constátuiçâo. cumpre à rjníão ooope. rer com- auxílio pecuniário para o desenvolvímento dos sístemss de ensino
dos mstados e do Distrito Federal
(art. 170);

COns, Iderandc que o auxílio da
União relativo ao ensino primário
provém do respectivo' Fundo Nacional
(art. 170, parágrafo único).'
Considerando que Os recursos do
Fundo Nacicnaj do Ensino Primário
serão," nos têrmos da Lei de Diretrizes
e Bases, aplicados de acôrdo com \S
Planos de Educação;
Considerando que' o 'Plano T'rienal
de Educação já prevê as re-mas pelas
quais se exercerá o auxílio da União
ru.os sistemas locais de ensine primá-

rIO;

Considerando que o Orçamento da
União consigna as ,dotaçõeG. que relativas aos auxílios em ::tpreço cabeTão aOS Estados e ao Distrito Federal'
Ccnsideraaido que c: planos estaduais de aplicação dos recursos provenientes do auxílio federal poderão
acolher, "em cada Unidade da Federação, a necessidade de atender à
melhoria das condições de remuneração dos professôres primários;

Considerando que a f,~-;'ma adotada
para o auxílio pecuniário da União
e a que mais se coaduna com os prmcípíos de desce-v.ranaaeão administra-

Uva qúe devem informar a ação dos
Poderes Públicos nO regime federativo;
Ccn-dderando, finalmente, que inexiste lei instituindo T{CurSOS para a
suplementação federal de vencimentos
de servidores públicos, estaduais e
municipais, decreta:
Art. 1° Ficam revogados, Os Decretos TIS. 53.470, de 22 de janeiro de
1964, e 53.531, de 5 de fevereiro de
1964, que dispõem sôbre suplementação de ve- -v-nentos de proressôres
primários, es-taduais e muníctpaíe, 8 e
execução e üsc-üzaçãc dos convênios
referentes ao Plano ''':~'ienal de Educação e sôbre norma para ejecoracão
dos plenos de aplícàçãc dos recurso",
[respectivos.
Art. 20 ltste decreto -entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 3 de junho de 1004; 1439'
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECR'ETO N9 53.9-42 -

DE

3

DE

JUNHO DE 19M

Estabelece íoctü para a instalação do
Salão Nacional àe Arbe M.ot:Lerna
e do ssüao Nacional de Belas Artes,
O presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe_
deral e tendo em Vista o disposto no
§ 19 do art. 39 da Lei nv 1. 512, de
19 de dezembro de 1951, decreta:
Art. 1° O Salão Nacional de Ar.te
Moderna e o Salão Nacionc.l de Belas
Artes passarão a ser instalados, nas
épocas previstas pelo art. 3Q da Lei
nv 1.512, de 19 de dezembro de 1951,
no salão de exposições do Palácio
da Cultura. no Estado de, Guanabara.
Art. 29 nste decreto entrará em vigor na data da sua publtcaçào. revogada" as disposições em contrar.o.
Brasília, 3 de Junho de 1964:' 143("
da Independência e 769 da 'RepÚ.bUoJ...

H. CASTELL{} BRANCO

Flávio Laceràa

ATOS. no PODER

68

DECRETO N" 53.943 -

DE

3

EXECUTIVO

transporte aéreo regular que a êste

DE

acompanha, assinad-o pelo Ministro

JUNHO DE 1964

de Estado dos Negócios da Aeronáu-

tica.
Al,t. 29 uste decreto Bi.1,tra.rãem
vigor na data de sua publícaçâo, revogada; as disposições em contrário.
Brasília- 4 de junho de 1964; 1439
da Independêncía e 769 da República.
.
H~ CASTELLO BRANCO.

Regulamenta a Lei n 9 3.144, de 20 de
maio de hf57, dispondo sôbre o CUTSo SUperiJT de Agrimensura.

o Presidente da Repúbltca, usando
ôa atribuição que lhe confere o artigo 37, item I, da constituição, e nos
têrmcs do art. 11 da Lei nv 3.144, de
20 de maio de 1957, decreta.:
Art. 19 O Curso gupertor de Agrí-.

Nelson L(f,venere Wanderley

mensura será ministrado em todo o
país, quando criado por lei federal
ou autorizado pela União ou Estados.'

;: :,',

~

Parágrafo único. Aplica-se a LeI
nv 4.024, de 20 de dezembro de 19G1,
à autortzcção e ao reconhecímentc
dos Curs-cs de Agrimensura.
Art. ,29 O Curso "Superior de Agri-

mensura terá SUa. duração e currículo mínimo fixados pelo Conselho
Federal de Educação, na forma do
art. 70 da 'Lei uv 4.024, de 20 de
dezembro de 1~61.
Art. 39 poderão mata-ícuíar-se no
Curso Superior de Agrimensura os
___candidatos que satisfaçam às exlgêncíee do art. 69 da Lei nv -4.024, de ~,~
da dezembro' de 1961. _
Art. 49 Os casos omissos ou dUV1doses serão propostos à Diretoria do
Ensino Superior, para delíberaçáo. ou
encaminhamento ao Conselho 17,8deraã de Educaçâo.
Art. 5.0 aste decreto entrará em

vigor na' de.ta de sua punlícação.

Brasília, 3 de junho de 1964; 1439

da Independêncta e 76" da República.

REGULA1\IIENTO A QUE SE Rli,.Bh-

RE O DECRETO N9 53.944,. DE 4DE JUNHO DE 1964.

Art. 19 Será concedido às emprêsas nacionais de transporte aéreo
que operam Iicihas regulares um auxilio .especial de emergência, destinado à cobertura dos suceSSIVOS aumentos de custo, operacionais não absorvíveis pelas tarifas aéreas e ainda
não atendidos. por outras medidas de
amparo governamental,
Art,29 O auxilio de emergência
consígeiado na lei orçamentária naproporção julgada necessária para
atender, nos exercícios de 1965 e
1966. aos fins indicados no mesmo
artigo, será qualificado em, cada um
dêsses exerctcíos, Ievendo-se em
conta os aumentos de custo operacionais que, a juízo do Govêrno- não
tenham sido absorvidos, em tempo
hábil no todo ou em j-arte pelos aumentos de tarifas domésticas- autor!..
cedo§ 19 Adimitir-se-á, para inclusão

H. CASTELLO BRANDO

Flavio LaCerda

DECRETO N9 53.944
JUNHO DE 1964

OctamoGouveia de Bulhões.

DE

4

DE

Aprova o Reçuiamenio para' concessão do auxílio especial de emergência às emprêsas de transporte
aéreo regular.

o Presidente da República, usaodo
dae atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal. e tendo em vista os artigos
18 e 19 da Le! nc 4.200, de 5 de fevereíro de 1963 decreta:
Art. 1v Fica, aprovado o Regulamento para concessão do auxílio es·
pecíal de emergência. à.>:. emprêsasríe

na quantificação da verba de, auxíliode emergência, a insuficiência tarifária que decorrer de decisão governamental referente à política cambial. quando tal decisão tornar irreal
a receita do servtco (díferenca de
taxas de câmbio) e na medida em
que essa receita tiver sido .atlnglda.
§ 29 Se outras medidas de âmbito
geral compensarem, ainda que parcialmente, a não absorção dos .aumentos de custos operacionais pelas
taa-ifas. essa compensação será consíderada na ouantíâcacão de' que
trata êste artigo.
§ 39 Se o auxílio quantificado fôt
imferior ao total da dotação orçamentária. o saldo não será utilizado.
Art. 3Q' A Diretoria de Aeronáutica,
Civi~ adotará medidas tendentes a

Ares
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elímínar os auxílios de emergência
nos anos subseqüentes, aplicando, se
couber, o disposto no parágrafo 29
<lo art. 49 do Decreto nc 381. de 19
de dezembro de 1961, e propondo a
introdução da.o:: necessárias alterações
TIo Plano de Padronização da Con·
tabtlidade das Emprêsas.
Art. 4Q O total do auxilio que fôr
quantificado na forma do art. 2Q
será. rateado em janeiro de cada ano.
por ato do Diretor Geral de Aeronáutica Civil, na. seguinte base:
a) o "quantum" correspondente à
insuficiência tarifária .doméstica proporcionalmente à receita de passagem e de carga dás linhas domésticas regulares de cada emprêsa:
b) o "quantum" <la diferença apurada entre as receitas reais em 'cruzeiros e as que deveriam ter sido auferidas nessa mesma moeda. se as
taxas cambiais ttveesem sido corrigidas em tempo hábil - proporctcnalmente à receita realizada em cruzeiros. nas' linhas iaternacionai<::de
cada emprêsa.
Parágrafo único. A emprêsa não
será Incluída no rateio quando vertcado em inquérito administrativo
da Diretoria de Aeronáutica Civil
que computou dolosamente a receita
bruta de que trate, este artigo.
Art. 5Q A estimativa 'do auxilio de
emergência, para efeito da proposta
orçamentária para os exercícios seguiotes, será feita pela Diretoria de
Aeronáutica Civil com base na. dotação orçamentária do exercício em
curso quando do encaminhamento da
respectiva proposta e na situação da
indústria do transporte aéreo na ocasião.
.
Parágrafo único. s-: o total da
quantificação feita na forma do ar.tigO 2Q tiver sido superior ao total da
dotacão
orçamentária,' a diferença
para mais será considerada na proposta: orçamentária para O exercício
seguinte.
Art. 69 A quantíttcaeão do auxílío
anual. consignado na proposta orça.
mentáa-íe. na forma do disposto no
art .. 29 será calculada pela Diretoria
de Aeronáutica Civil e aprovada pelo
Ministro da Aeronáutica.
Art. 79 Anualmente a Diretoria de
'Aeronáutica Civil precederá à .t0mada de contas das emprêsas, a fim
de conhecer -a parte dos custos ope-

racionais não absorvida na forma do
disposto no art.- 19.
Parágrafo único. A emprêsa de~
verá facilitar e fornecer a respectiva
.ríocumentaçâo à Diretoria de .áeronáutica Civil, quando solicitada
apresentando-lhe relatório sôbre suaS
atívídade, no .ano . anterior. com a
Justificação das variações havidas
nas rubricas de receita e despesa.
Art. 89 A$ importâncias recebidas
a título de auxílio especial de emergência não serão computados. para
efeito do ímpõsto de reoda.
Art. 99 Fica mantido para pano
de 1963, O critério aplicado pelo Mi...
nístérío da Aeronáutica para rateio
da. verba do auxílio especial de emergência.
Art. 10. No exercício' de 1964 o
auxilio especial de emergência de
Cr$ 6.000.000.000,00 (seis bilhões de
cruzeiros) constante da Lei nc 4.295,
de -16 de dezembro de 1963 (lei orçamentária), será rateado conformecr~t~ri~ anteriormente aprovado pelo
Mínistérfn da Aeronáutica com a
aceitação expressa de todos os be,
neflciárícs e baseado nos princípios
do VIgente regulamento, com as adaptações que se fizerem necessárias ao'
atuar- período de transição.
Brasília, 4 de junho de 1964. _
Major-Brfgedelro-do-Ar Nelson Freire Lanenêre wanderley, Ministro da

Aeronáutrca.

N~ 53.945 JUNHO DE 1964

DECRETO

DE

4 :t111i

Declara sem efeito o Decreto número
. 53.555, de7 de fevereiro de 1964.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o <artigo
87, item I, da Constituição Federal decreta:
Art. 19 São declarada- Sem efeito
as alterações introduzidas pelo Decreto nv 53.555, de 7 de fevereiro de 1964
publicado no Diário Oficial de 17 r.10
mesmo mês e ano.
Art. 29 ' 0 presente decreto entrará em vigor na da..t13. de sua publica.
cão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1964; 143"
da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLO BRANOO

FlaVio Suplicy de Lacerda
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DECRETO N° 53.946 -

DE

4

DE

JUNHO· DE 1~64

Cria junções na antiga Tabela Onica
de gxtrtmurneráríoe-Iâenealistae do
Ministério da Educação e Cultura e
dá outras providências.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar,
tigo 87, item I, da Constituição, deereta:
Art. 19. Ficam criadas, a partir de
21 de janeiro de 1956, na Parte Per ,
manente da antiga Tabela única de
Extr'anumerát'ioa.mensafist.as do Ministério da Educação e Cultura quatorze (14) funções de Assistente de
Ensino, rere.êncía 27.
,Parágrafo únic,? A13 funções pre~
VIstas neste artagn destínam.se ao
aproveitamento de Assistentes de Ensino na Escola Paulista de Medicina
nos têrmos do arü 1v.da Lei nc 20403:
de 13 de janeiro de :1.955.
Art. .20 • O Ministro da Educacâo
e Cultura expedirá, as portarias decorrentes do aproveitamento a que se

refere o artígu anterior.
Art. 30 • Em cumprimento à Lei nú,
mero 3.780, de 12 de julho de 1960
as funções previstas no ,8] tigo 19 dêste

Decreto ficam enquadradas e Incluí,
das no Quadro de Pessoal - Parte
Permanente, do Minístéric da Educação e Cultura, aprovado pelo Decreto no 52.794, de 31 de outubro de
1963, nas seguintes condições:
Item I:
4 (quatro) cargos na classe de Pro,
ãessor de Ensino Superior, Código
EC··502-18, ocupados por:
1. Marino Lazzarescht.
2. Jorge Míchalany .
3. Rubens Belfort Mattos.
4. José Augusto de Arruda Botelho.
Item II:
10 (dez) cargos na classe de Assis.
tente de Ensino Superior, Códígo EC~
503-17, ocupados por:
L Rubens Xavier Gutmarâea.
2. Paschoal Galluzzi.
3. Dino Carlos Bandeira,
4. Gilberto Lavras.
5. David Beinisís .

6. Antônio Cármine Ambrósio.
7, Salvador Pettinato Júnior.
S. Hugo João Pelíppoazl ,
9. Francisco dos Santos Rodrigues
10, Walter Antônio Marchí .

Parágrafo único, A Dlvlsâo do Pes.,
soal do Ministério ôa Educação e CuL
tura apostilará .as portarias de aproveitamento mencionadas no art, 21;\
dês te Decreto, para consignar os res.
pectivcs enquadramento", indicados
neste artigo, que vigoram a partir de
10 de julho de 1960,

Art, 49, P,..s despesas com a execução
dêste Decreto serão atendidas no cor..
rente exercício pela verba deferida
à Unidade Orçamentária 20.02 - Dlretoría do Ensino Superior íT':nC8!··
g'os Gerais), Verba 2.0.QO _ Transferências, Consígnaçâo 2.7.00
Pessoal dos Orgãoa da àdminístraçâo
Descentralizada. Subconslgnacâo 2,7.21
- Universidade Federal de São Paulo,' assim clas'ftcada no Orçamento
Analítico das Despesas Fixas do Ministério da Educação ~ Cultura ex.
pedido nos têrmos do 'art. 4º da Lei
nv 4.295, de 16 de dezembro de 1963.
Art. 5°, aste 'Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1864; 1430
da Indepepdência e 759 c.a··Repúulíca.
H. CASTELLO BRANCO

Flávio Suplicy de t.acerâa

DECRETO N9 53.947
JUNHO DE 1964

DE

5

DE

Dispõe sõbre a execução dos convê_
nios Nacumaie âe Bstatísnca Municipal e Clá outras providências.

o

Presidente da República usando

das atribuições que lhe confere o ar.,
tigo 87-1 da. Constituição Federal.

Considerando que

Os

Convênios Na-

cionais de Estatística Murncipad oe-

Iebrados entre a União, os Estados e
os Municípios e ratificados pelo Decreto-lei Federal nc 5,981, de 10 de
novembro, de 1943 e pelos atos pro,
-príos dos Estados e Munícíplos, têm
por objetivo, segundo a SUa clãusuta
primeira, criar uma sítuacão estável,
mediante compromissos de caráter
permanente, para levantamento da.
estatística geral do Pais e ela relactonada com a Segurança Nacional;
Considerando qUe de acôrdo com a
cláusula quinta dos citados Convênios

ATOS

DO PODER EXECUTIVO

fõccu outorgada ao Instituto a errederal e tendo em vista ao disposto no
eadação de um tributo COroD contrí, ,art~go 56 da Lei nc 3.78ü, de 12 de ju-'
buíção de cada municipalidade destu ' lho de 1960, decreta;
,ua,da. ao custeio dos serviçús estatísticos nacionais de caráter muníctpal ;
Art. 19 Fica retificado, na forma
do anexo, .na parte relativa à classe
Considerando a necessidade de asde Auxiliar de Geógrafo, Código
segurar unidade de execução dos rere, P-2401.14, o Decreto no 52.135, de 17
ridos Convênios, para normalidade de junho de 1963, que incluiu, em
dos levantamentos estatísticos, deore, Parte Especial, no Quadro do Pessoal
-ta.:
do Conselho Nacional de Geografia
do Instituto Brasileiro de Geografi&
Art. 19 Permanecem em pleno vi-, e Estatística, o pessoal abrangido
gor, em todo o território nacional, os
Convênios Nacionais de Estatística
pelas Leis números 3.967, de 5 de OU~
Municipal, ratificados pelo Decreto- tubro de 1961, e 4.069, de 11 de íulei Federal nv 5,981,' de 10 de nonho de 1962.
vembro ' de 1943 e pelos atos próprios
Art. 20 O pessoal abrangido pelo
dos Estados e Municípios.
presente decreto é o seguinte:
Art. 29 Ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística cabe a àrreca,
dação, em todo o terrítórtc nacional,
nos têrmos do artigo 89 do Decretolei ne 5.981, de 10 de novembro de
1943, do tributo destinado a constí.,
tutr Os recursos da Caixa Nacional de
Es:tatística Municipal.
Art. 39 A concessão de empréstimos

fínancíameutos da U111:10 aos .Mu,
mcípíos, ou a obtenção dos mesmos,
através da União, fica condieíonada
-à. observância pelos Mumcrpíos, dos
€

Convênios Nacíonaís doe Estatística
Munil:i:ç.a.l, atestada pela Becretarta
:Geraldo Conselho Nacional de Esta_
tistaca.
parágrafo único. tncruem-se, para
efeito uêste artigo,. as .transaçóes efe.,
tuadas com 3"1 Caixas Econômicas Fe,
.deraís e estabelecimentos 0.0 crédito
de qu-e participe a União.
Art. 4Q O presente Decreto entrará
em vigor a partir de sua pn b11c8'Ça.O,
revogando.se as disposições em contrárío.
Brasília, 5 de junho de 1964; 143(1
-da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DE

5

DE

Retifica o Decreto n'? 52.135, de 17
de junho ae 1963

o

Auxiliar de Geógrafo

Código: P-2401.14.'
4 Cargos
4 _

Referência-base:

1. Antônio Luiz Dias de Almeida.

"2. Irtneu José Lopes.
3. Maria Custódia Ferreira.
4. Marília Vilma de Oliveira Veiga..
Série de Classes -

Geógrafo

Código: TC-407. 17. A
9 careos
Referência-ba-se:
1. Edmon Nimer.
2. El12.a Maria José Mendes de Al-

9 -

meida .
3. Pany Rachel Davidovích.
4. Leny Bruek da Meta Maia.
5. Maria Elizabeth de Paiva Corrêa
de Sá.
6. Maria Lúcia Meirelles de Al~
meída.

7. Maria Luiza Brag:a Behrensdol'f.
8. Nysio Prado Metmcke .
8. Sônia Alves de Souza,
Art. 39 Os efeitos financeiros re...
sultantes da presente retificaçâo pre;
valecem a partir de 15 de junho de

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N° 53.948
JUNHo DE 1964

Classe -

Presidente da República, usando
,das atribuições que lhe. confere o 6..1'.tigO 87, item "I, da Constdtuíçâo Fe-

19{;2.

Art. 4Ç) f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua' publicação, re ...
vogadas as dísposíçôes em contrário.
Brasilia, 5 de junho de 1954; 1439
da Independência e 769 da Repú..
blica.
H. CA8TELLO BRANCO

;j

~ur.aro

üo

Pessoal ~

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGR.4FIA E ESTA'I'iBTlCú
CONSELHO NAClON AL DE GEOGRAFIA
Parte Especial (Pessoal beneücíadc pelo parágrafo uruco do art. 2:1 Ij.a, Lei nv 4.069-62)
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normas
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~

DE 5 DE JUNHO DE 1964

de execução financeira para

o exercício

de 1964'

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere' o ar ..
tdgo 8'1, número' I, da Constituição Federal, decreta:
I -

Das despesas orçamentárias

Art. 19 O orçamento Geral da união para o exercício. financeiro de ~9S4
será executado tendo em vista atender às despesas cbrtgatórías, incluídas
quer na parte fixa, quer na parte -vartável, do me~mo_ Orçamento, e .,as dcs...
pesas não obrigatórias cujos créditos forem considerados dísponíveís ,
Art. 29 Entend-e-se por despesa obrigatória não só a incluída na parte
fixa do Orçamento Geral da União mas a despesa variável resultante de
empenhos legislativos ou judiciais, de fôlhas de vencimento, remuneração ou
salário de pessoal regularmente admitido e de empenhos contratuais ou
administrativos emitidos até à data da vigência dêste Decreto.
Parágrafo único. Consideram-se também de natureza obrigatória as
despesas excedentes às quantias fixadas pelo congresso Nacional que se de,
vam realizar nos têrmoa da. exceção admitida no artigo 46 do -Código de
Oontabilídade da União e as de que trata o artigo 48 do mesmo Código, com.
as ressalvas do parágrafo único do aa'tígo 49.

II -

Dc.'S âeepéeae à conta de créditos adicionais e das excedentes dos
quantitativos fixados pelo Congresso Nacional

Art. 39 A abertura de créditos adicionais autorízedoa pelo Congresso N2veíonal terá lugar d-esde que verificada a existência de recursos, quer provenientes de arrecadação superior à previsão da receita, quer de operações
de crédito.
.
Parágrafo único.' Excetuam-se da regra dêste artigo os créditos edícío..
naís 'destmados à regularização de despesa já paga ou aquêles para os quais
tenha sido prevista, na lei de autorização, forma de financiamento específica.
Art. 49 As despesas de custo excedentes às quantias previamente fixadas
pelo Xtongressc Nacional serão realízedas de conformidade COm o parágrafo 19 do artigo 48 do Código de Contabilidade da União e com o artigo
241 e seus parágrafos, do Regulamento Geral de Contabilidade Pública.
Parágrafo .úmco. Só se compreendem nas disposições dêste artigo as
despesas .além dos créditos ou sem crédito, de natureza impreterível, cujos
compromissos. decorram de atos voluntários dos chefes das repartições, au-,
tcrfzadas pelos respectivos Ministros, depois de ouvido o da Fazenda, dependendo o seu pagamento de prévia aprovação do Presídenta da República.
nos mesmos papéis de que constar a ínsufíciência dos créditos, a razão da
despesa, a autorização ministerial respectiva e o parecer do Mínstério da
Fazenda.

III -

Do pagamento das despesas

Art. 51! As despesas obrigatórias e ilã.o obrigatórias, orçamentárias ou à
conta de créditos adicionais, serão pagas segundo Os cronogramas de desembôlso estabelecidos pêlo Ministério da Fazenda, obedecidos os limites
cumulativos constantes ..9:08 anexos I e lI.
§ 19 Os suprimentos de fundos destinados aos pagamentos de oue trata
êste artigo serão ajustados ao, calendário estabelecido.,
.
§ .29 As requisições de recur!,os .para autarquias e órgãos assistidos fí-,
na:n;cerramente pelo 'I'esouro Nacional, somente serão atendidas -quando ínstruídas com demonstratívos detalhados dos fins- a que se -destinam.
Art. 6Q OS pagamentos a Serem efetuados pelo Tesouro Nacional no.'
exercício de 19134, não p-oderão, .em jnfncíoto exceder à soma de Cr$ 2.'433,3<
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bilhões; ?e

_8.. arl'eC~d~ção

da Receita Orçamentária superar a soma de Gr$

1; 8.80,0 .bilhões, o limite dos pagamentos será acrescido da majoração ve..
nflCada.
§

1<;1 Os pagamentos

distribuição:

I -

TI -

de que trata

êste arbígo obedecerão à seguinte
Cr$ milhões

A conta do Orçamento geral da União
e suas insuficiências
.

1.534,3

A conta de créditos especiais e' extraordinários abertos . .
.
Aumente dos militares'
.
Aumento dos civis . .
.

A conta do § 19 do art. 48 do Código
.
de Contabilidade da. união
IV - A conta de depósitos:
1 - Restos a pagar
".
2 ( Fundos- . .
' .

5B,0
272,0
300,0

UI -

630,0

199,0
60,0

10,0

--

70,0
2.433,3

§ 2Çl As impcrtâncíns da distribuição feita no parágrafo anterior pode'l'ão ser ,modificada.s pelo Ministro da Fazenda, mantida, entretanto, a 11..
mitaçâo global de que trata êste artigo.

Art. 79 Fica proibido qualquer pagamento de' despesas à conta de saldos
-de arrecadação. As despesas públicas serão pagas' exclusivamente, com os
suprimentos de fundos concedidos às Tesourarias Ou Pagadorlas ou com
recursos de contas especiais abertas no Banco do Brasil S.A,
§ '19 Excetuam-se dessa regra as Co'etorfas Federais
Agências dos Correios' e Telégrafos, devidamente autortaadas.
§ 29 Para os fins de que trata O artigo 12 do Decreto-lei nv 9.813, de 9
'de setembro de 1946, entende-se Como saldo da arrecadação a diferença en-tre
a totalidade da anecndação e os descontos a que esta, porventura, esteja
sujeita.
§ 39 As Delegacias Fiscais do Tesouro Nacional nos' Estados as Diretortas
Regionais dos Correios e Telégrafos, as Alfândegas, as Recebedorias Federais, os Estabelecimentos de Fundos e demais Repartições civis e milita..
res que possuam Tesourarfa ou Pagadorba recolherão' díàrtamente ao Banco
do Brasil S.A.. à conta "Receita da União", os saldos das arrecadaçôee do
-cíta anterior, ressalvado o disposto no artigo 13 do Decreto-lei ns 9.813 de
9 de setembro de 1946.

e

IV -

Da programação tmaneeir«

Art. 89 A programação financeira visará à distribuição setorial e regional das .despesas da União e ao preparo. de cronogramas de desembôlsc <las
estações pagadoras (regiões) e dos órgãos da Administração (setores) e à
avaliação ou reavaliação da receita,
Art. 99 Incumbe à Contadorrá Geral da República fornecer às estações
pagadoras e aos órgã-os administrativos os quadros da distribuição da des'pesa e cronogramas de que trata o artigo anterfor.. criando o contador
Geral da República, para esse fim, sob sua direção o grupo ou grupos de
ta-abalho que se fizerem necessáríos,
Parágrafo único. A Contadoria Geral da República diretamente e por
suas delegações acompanhará a execucão da programação nneneerra,
cumprindo-lhe elaborar semanal e mensalmente. demonstrativos dessa
execução, quer no tocante à receita, quer no tocante à despesa, visando à
'eventual correção da- programação estabelecida.

':5
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Art. 10. As estações pagadoras em nenhuma. hipótese, poderão ultrapassar os tetos estabelecidos nos respectivos cronogramas de desembôlso,
mantendo a Contadoria Geral da República e as Contadorias Seccionais
paro: êsse fim, os registros que se fizerem necessártos ,
§ 19 Sempre que a insuficiência dos tetos estebelecídos se tornar previsível deverá o responsável pela estação pagadora comunicar o fato a Direção Geral da Fazenda Nacional, a qual se entenderá com a Contadoria
Geral da República para as providências cabíveis.
§ 2Q Entende-se .por estações pagadoras, para os eteitos dêste decreto, as
de que trata o artigo 15 do Decreto-lei nc 9.813, de 9 de setembro de 1946.
§ 3Q A abertura de contas especiais no Banco do Brasil S.A., a que se
refere ° artigo 18 do mesmo Decreto-lei, fica também condicionada à observância do cronograma de, desembôlso.

v _ Das autorizações aé desvesas indispo1Jíveis
Art. 11. Consrderann-se índisporívels as eotortzacões de des-pesa não
.compreendidas no arbígo 69 dêste Decreto, não podend-o, por ísso; ser objete

de empenho ou de liquidação para 'pagamento.
parágrafo único. E' aprovada a relação de créditos orçamentários indisponíveis relativos ao exercícío de 1964, no montante de Cr$ 360 bi.Ihes, a saberi

I

Anexo do I
Orçamento
para

I
1964

I
I IndisponiI billdade
I o-s milhões

órgão do Ministério

_ _ _ _I

_-,-1

_

I

10.786

1

4.01
4.02
4.03
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4.05
4.06
4:07
4.08
4.09
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14

-!.15

4.16
4.17
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, d a R epúb
• uica ........•.............. 1
I Departamento Administrativo do Serviço Público

1

1

i

Es~do

I

~~~:né : .:; . ::::::::::::::::::::: . ::::.::::::::,

Maior das Fôrças Armadas

\ Comissão do Vale do São' Francisco
de Telecomunicações
I Conselho Nacional
de Segurança Nacional
I Conselho
Spevea
,

II
I

Spevesud

M~~st~r~o
M~n~st~r:o

•

•

I

I Ministério

! M nístér!o

I Ministérío

I
!

M~~st~r~o

Mímstéa-ío

1

!

2.750
5.998

1

.

7.941
659
.
7.094
1 36.473
1 46.556
. ,95.8'76

•.•.••..••.••••.•.....••••.•••.••. 1

da Aeronáutica
da Agrtcultura

'

! Minístérto d Eduoaçãc e Cultura

Ministério
Ministério
I Ministério
I Ministério

,I

da Fazenda
da Guerra. . ·
1
da Indústria e Comércio
.
792
da Justiça e Negócios Interiores
1
2.307
das Minas e. Energia
1
21.337
das Relacões Exteriores
.
1.366
da saúde ~. ..
'
1 17.686
do Trabalho e Previdência' Social
!
6.979
95.211
da Viação e Obras Públicas ... " ..

"I
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Axt. 12: Os casos omissos' relativos à matéria dêste decr-eto serão resolVidas pelo. Ministro da Fazenda.
Brasília, 5 de junho de 1964; 1439 da Independência e 76Q da República ..
H.

CASTELLQ BRANCO

Milton Campos

Ernesto de MelZo Baptista
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
cctooio Gouveia de Bulhões
JUa1'€Z Távora
Oscar Thompson Fítho
Flámo Supttcy de Lacerda
.Arnaldo sussekinâ
Nelson Lavenere Wanderley
Raymundo Brito
Daniel Faraco

li!auro Thibau
Roberto de Oliveira Cam/pos

ANEXO I

PROGRAMAÇAO FThANCEIRA DA UNIãO -

Despesas de Caixa -

1964

Cr$ bilhões
.

janeiro
Especificação

\
I

No mês ..............
Acumulada .

-----

(1)

-

.

············1

),

(l)

I

137,0

.•..............•. .

I
I
I fevereiro l

I

137,0

março
(l)

(l)

\
142,1
279,1

I
I

148,7
427,8

I

I

II
,I

I

abril
(I)

I

541,3

junho

I

1

113,5

\

I

maio

,

I

17-8,0

227,3

719,3

94$,6

)

I

I

Dados efetivos.

I

I

julho

I

agôsto

setembro

outubro

\ novembro

dezembro

\
I

239,6
1.18'6,2

\

243,6

243,6

253,7

1.429,8

1.673.4

1.927,1

\

2&3,7

252,5

2.180,8

2.433,3

ANEXO II

PROGRAMAÇãO FINANCEIRA DA UNIÃO -

1964

Desembôlso Me~l do Tesouro Nacional _ cr$ bilhões
Despesas 'de Caixa

.Itens

,

Orçamento . . ........ 1
Insuficiência de verbas
Aumento venc. militar]
Aumento venc. civil ..I
Créditos especiais ." .... l
Despesas sem crédltosl
(Art. 48 ..........•
Fina~~ia~e~t~ .. e...f~.~~~~
Liquidação de restos a]
. .... . (
pagar .

..

TOTAL.

..

. .. ·.. 1

janeiro

\ fevereiro

81,5

93,6

--

-

10,C

18,5

1<8,5

5,0

I

- I
-

10,0

22,0

,

15,0
5,0

março
106,7

-

-

I

10,0

I

6,0
7,3

I

18,7

ü)

(l)

142,1

148,7

,

II

I

maio

abril

I

(2) -

julho

110,6

-

-

141,3

60,4

30,2
42,8
4,0

141 3
83
30 2
42 8
4O

1,0

-

1,0

2O

5,0
5,0

2,0
5,0

3,0

6O
5O

102,5

-

-

-

I

5,0

(l)

(l)

137,0

113,5

178,0
.:

(1) -

junho

227,3

I

239 6

,

agôsto

II

I
I

I
I

outubro

novembro i dezembro

2,0

2,0

2,0

2,0

2,3

70,0

10,0
5,0

HI,O

20,0
5,0

20,0
5,0

20,0
2,7

139,0
60,0

243,6

243,6

242,6

253,7

252,5

2.433,3

5,0

1

]41,4
8,3
30,2
42,3
4,0

141,4
"8,3
3ü,2
42,8
4,0

141,4
8,5
30,4
43,2
4,0

Total

4,0

42,~

I

setembro
141,3
B,3
30,2
42,8
4,0

141,3
8,3
30,2

I

I

I

1.484,3
50,0
272,0
300,0
58,0

Dados eretívos ,
Inclui recursos mantidos em caixa pelo Tesouro Nacío naí (em caixa e em trãnsíto) .
286.136 -
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DECRETO N9 53.950
JUNHO DE 1964

DE 5 DE

Altera os preços básicos mínimos para
as operações de financiamento ou
aquisição de orroe e miíno de produção nacional, da safra de 19631%4, fíxados pelo Decreto número

&2.445, de 3..9.63.

o presidente da República, usando
.da atribuição que lhe .confere o artã,
go 87, inciso r, da Consbtãuição, e de
acôrdo com o disposto na Lei número 1.506, de 19 de dezembro de
1951, alterada pelas Leis Delegadas
nO 2, de 26 de setembro de 1%2, e-número 4.303, de 23 de dezembro de
1963, decreta:
Art. 1°. Ficam alterados os preços
básicos mínimos para as operações
de financiamento ou aquisição de ar.,
IOZ e milho de produção. nacional, da
safra de 1963-64, estabelecidos no ar.,
tigo 1Q do Decreto nO 52.445, de 3·
de setembro de 1963, os quais passarão a ser os seguintes, observadas as
demais condições do referido decre,
to, ora não expressamente alteradas:
I - Arroz em casca, por saca de
60. quilos, de acôrdo com as especificações baixadas pelos Decretos números 28.098 e 50.814, de 10 de maio
'de 1950 e--20 de junho de 1961, res,

pectívamente:

dos tipos 1 e 2:
de grãos longos - Cr$ 6.070,00.
de grãos médios - Cr$ 5.790,00.
de grãos curtos - Cr$ 5.195,00.
b) do norte do 'país ~ cr$ 4.675,00.
II - Milho, das colorações "bran,
ca", "amarela" e "mesclado" por sa-:ca de 60 quilos, do tdpo 3 das especificações do Decreto nc 7.43-6, de 25 de
junho de 1941 OU das que vierem a
a)

-

.ser baixadas:
a)
õ)

crs

do grupo "duro" - Cr$ 2.415.00.
dos grupos- "mole" e, "misto" 2.300,00.

parágrafo único. Os' ágios e desá;
gios para os demais tipos e subtipos,
não mencionados neste artigo, serão
estabelecidos em instruções a serem
baixadas pela Comissão de Financia;
menta da Produção (CFP).

Art. 2°. ti:ste Decreto entrará em
vigor -na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 5 de junho de Hi$4; 1439
da Independência e 1769 da Repú,
bllca..
H.

CASTELLO

BRANCO

Oscar Thompçon Filho

DECRETO NQ 53.951 JUNHO DE 1964

DE 8 DE

MQdiíica o Regimento do Serviço Nacional de Educação sanitária, apro~
vado pelo Decreto n9 914. de 18 de
abril de 1962.

o 'Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. item I, da Constituição, e
Considerando a necessidade de dlnamízar os serviços de Educação Sanítárie, no país, através do Mícustério da Sa-úde;
Considerando a situação decorrente da .falta de técnicos. no Ministério,
nas condições exigtuas pelo Regimento do servico -Nacíonal de Educação
Baeiítáría, para o exercício das tunçôes de chefia e assessoramento daquele órgão;
Considerando que persistem as razões justificantes da publicação do
decreto n» 5ü.572, de 10 de maio de
1961. decreta:
Art. I.v Ficam revogados OS at'Ligos
10, 13 e 14, do Decreto nv 914, de 18
de abril de 1962.
Art. 29 O' parágrafo único. do artígo év: os artigos 11 e 12; a alínea a,
do art. 16; e o art. 23, do Decreto
referido no artdgo anterior, passam
a ter e seguinte redação:
Art. 49 Parágrafo único --,- A
Assístêccía Técnica deverá ter a
seguinte composição:
1 - Chefe da Seção de Orientação Técnica.
2 - Chefe da Seção de Meios
de Comunicação.
3 - Assistente do Diretor.
4 _ Um Educador Sanitário.
5 - Um Médico Sanitarista.
6 -Um Técnico de Educação.
7 - Um Sociólogo ou antropólogo.
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Um Redator. nas cbncti..:

cões referidas no Decreto núme51.535, de 16 de agôstc de 1962,

Art. 11. Os Acsiatentes 'I'ecníeos serão ocupantes de cargos de
nível universitário.
Art.

12.

Os Educadores sani-

tários do. S.N .E.S. serão de -nível universitário, de preferência
possuidores de espectahaaçâo em
Educação sanitária obtida em
Escolas de Saúde Pública.
Art. 16. - Alínea a _ representar o Diretor quando designado.
Art. 23. serão substituídos em
suas faltas e impedimentos eventuais.
a) o Diretor, pelo Chefe de Seção, de sua mdíceçâo, designado,
pelo Diretor Geral do D. N .S. ;
b) o Chefe das Seções Técnicas e o Assistente do Diretor, por
servidores de nível universitário,
previamente designado pelo.Diretor:
C) o Chefe- dl':b Seção de Admtnístracão,' por servidor
prêvíamecrte designado pelo Diretor.
Art. 39 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação,' revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 8 de junho de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repú-·
bltce.

EXECUTIVO

Considerando que a Lei de Díre-.
trizes e Bases da Educação Nacional
descentralizou a aplicação dos recursos destina-dos à bôlsa de estudos;
Considerando que a experiência
realizada nessa área de atividades do.
Mínístérío da Educação e Cultura
está a aconselhar a adocão de medidas que possibilitem â legítima.
aplicação dos referidos recursos, no
âmcito do terrttórío nacional, decreta:
Art. 19 À Coordenação Nacional de
Bôlsas de Estudos, do Ministério da
Educação e Cultura, compete:
a) elaborar, nos têrmos do que díspõe a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, o, acordos especiaís a serem firmados com os Estudos, Territórios e Distrito Federalpara a aplicação dos recurso, destinados, pelo Orçamento da União, a.
bôlsas de estudo para o ensíeio primário e, médio;
b) promover a movimentação dos
recursos especírícos. previstos no Orçamento da União, relativos ao pagamento dos auxilias indicados nos
acordos a que se refere a alínea anterior, bem como daqueles que digam
respeito às despesas gerais de administração dos respectivos serviços;
C) dar assistência téceiâca às Comissões EstaduS'is de Bôlsa.s de Estudos;
ã)· acompanhar as atividades das
Comissões Estaduais de Bôlsas de Es~
tudo, naquilo que diga respeito .ao
fiel cumprimento dos acôrdos ftrmados:

e) promover reuniões de membros
das oomíssõe, Estaduais de Bôlsas
de Estudos. ou de técnicos no assunRaymundo de Brito
to, para o - estudos de, aspectos gerais do problema, a fim de que possa" o Ministério da Educação e CulDECRETO N9 53.952
DE 8 DE
tura aperfeiçoar a sua capacidade
JID<HO DE 1964
assistencial, definida na alínea "c"
dêste artigo;
Revoga disposições do Decreto mímej) proceder às tomadas de contas
TO 51.736, de 21 de fevereiro de
dos recursos entregues aos Estados.
1963, e dá outras providências.
Distrito Federal e Território Naciopelos aCOrdos especiais de que
o Presidente da República usando nais,
trata a alínea "a" dêste artigo;
das atribuições que lhe confere o arg) prestar contas, nos prazos da
tigo 87, íncíso I, da Constituição Felei, do, recursos aplicados na admíderal,
nístracâo dos seus próprios serviços.
Art. 29 Compete ainda e excepcíoConsiderando a necessidade de de- \
finír a esfera de atribuições. e comnaãmente, no corrente ano, à Coorpetênctas da Ooordeciaçâo Nacional
denação Nacional de Bôlsas de Esde Bôlsas de: Estudo. do Ministério
tudos, promover. obedecidos os crttéda Educação e CUltura;
rios fixado, pelo Ministério da Edu-

H.

CASTELLO BRANCO

'{9
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cação e Cultura, a distribuição de
bôlses de estudos no Distrito Federal
assim como rever todos o; pedido~
de bôlsas que tenham sido objeto de
deliberação até 31 de março de 1964,
promovendo o pagamento daquelas
que ratifIcar.
Parágrafo único, Os demais pedidoa de bôlsas de estudos que Se reríraro aos Estados e . Territõrios serão
encaminhados. no corrente ano às
Inspetorias geccíonat do Ensino' Secundário, para que :p-~omovam a inscrlçâo dos interessados junto às Comíssõe, Estaduais de Bôlsaa de Estudos, a fim de que, obedecidos Os cri:'
téríos dos respectivos Conselho; Estaduais de Educação. concorram lívremente à obtenção da bôísa requerida.
Art. 3º Dos recursos destinados a
bôlsas de estudo, poderão ser reservados até um por cento (l %) para as
despesas com a adrninistraçâc dos
serviços.
Art. 4Q Ficam mantidas as disposições do art. 49 e seu parágrafo único do Decreto no 51.736, de 21 de fevereiro de 1963, derrogadaa tôdas as
demais disposições do referido decreto.
Art. SQ ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas vas disposições em contrário.
Brasília, 8 de junho de 1964; 143Q
da Independência e 76 da Repúblíca,
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda

DEc:aETOS N°S. 53.953 E 53.954

Ainda

cão foram

publicados

no

Diário O [íciaí .
DE0RETO N9 53.955 JUNHO DE 1964

DE

9

DE

Dispõe sõbre a fiscalização das leis
de proteção ao tí'abalho no Distrüo
Federal e dá outras pTovidên-eias.

o Presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item I, àa Constituição, e atendendo a que, consoante exposição de
motivos do Ministro do Trabalho e
Previdência. social, são atualmente,

Inexeqüíveis &3 providência neeessârtas ao cumprimento do Decreto número 2.0-20, de 11 de janeiro de 1963,
decreta:
Art. I'' A fiscalização relativa ao
oumprímento das leis de proteção ao
trabalho, no Distrito Federal, fica
subordinada ao Núcleo 'do Departamento Nacional do Trabalho em Erasíüa .
Art. 2° O Responsável pelo referidoNúcleo 'adotará as providências necessárias ao aparelhamento dêsse órgão, visando a colocá-lo em condições
de exercer com efíciêncía a sua função fiscalizadora.
.
Art. S'' l!:ste Decreto entrará em vigor na data. de sua publicação, .revogado o Decreto no 2.020, de II de
janeiro de 1963,
Brasília, 9 de junho de 1964; 1430
da Independência e 76° da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Arnaldo Sussekina

DECRETO

N9

53.956

DE 9 DE

JUNHO' DE 1964

MOdifica o Decreto n 1 430, de 28 de'
dezembro de 1961 e dá outras providências.

O Presidente da República usando,
das atribuições' que lhe confere o inciso I do artigo 87, da Constttulção,
decreta:
Art. 19 O Conselho Nacional de
Transportes (CNT) , instituído no Mtnístérlo da. viação e Obras Públicas
pelo Decreto nv 43ú. de 28 de dezembro
ele 1961, tem as seguintes f.nalídadesI - Estudar e propor a definição
da política geral de transportes no,
pais;
II - Estudar e propor a ccordenaçâo dos ínvest.mentos .federais no sístema de transportes;
IH - Recomendar fi orientação a
ser seguida pejes órgãoa federaís com
competência. em metéría de transportes, visando:
a)
a exploração econômica de cada,

um·

b) o planejamento de seus investimentos, inclusive critério de prioridade;
C)
a coordenação técnica dos di~versos meros, e
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d)

a eficiência na operação do sís-

terna;

IV - Levantar ou consolidar, anualmente, as estatísticas e contas nacto.nejs de transporte, especialmente, em
-rejeção a:
a)

tráfego;

t» resultados técnicos e nnencet-

.ros da cperaçâo de cada meio de
transporte;
C)
custos totais de operação de
sistema de transportes, apurando os
pagos pelos usuários e Os suportados
pela ccíetívidade, bem como os dIS_
pêndíos cambía-s de cada meio de
transporte:
à)
rátores empregados na produ-ção dos serviços de. transportes, e
e)
investimentos executados ou
programaücs:
V _ Manter atuallzades as ínror,
inações sôbre caraeterístícas, 'estado e
capacidade das vias, equipamentos e
instalações do sistema nacional de
'transportes:
VI - Estudar os fluxos de trocas,
Internos e externos, com vistas ao
planejamento da .operaeão do sistema
de transportes, e dos investimentos
para seu desenvolvímento equíltbrado;
VII - Estudar a economia dos váe-tos meios de transporte, as condições
para a. distribuição ótima de tráfego
e sugerir providências para-alcançá·10;

VIII - Estudar os investimentos
nos vários meios de transporte e propor providências ou políticas para sua
ccordenação:
IX - Estudar e propor providências para a coordenaçâc da opera-ção
dos vários meios de transporte;
X - Estudar e propor a pcllbíca
nacional de transportes e a orientação
a ser obedecida pelos diversos órgãos
federais, em execução desta política;
XI - Estudar a legislação referente
aos' transportes, propor uma revisão
ou alteração e acompanhar a discussão ~ votação no congresso Neoíomal das leis que interessem ao sistema
de transportes.
parágrafo único. .Af!, recomendações, sugestões e propostas do conselho, prevista-s nos itens I, II, JII, VII,
vrrr, IX, X e XI, dêSte artigo, serão
submetidas à aprovação do Ministro
da Viação e Obras Públicas e. também, a do Ministro da Aeronáutica,
.quandc relativas ao transporte aéreo.

ExECUTIVO

,

Art .. 2Q aConselho Nacional de
Transportes será presidido pele Mín.sta-o de viação e Obras Públicas e
constituído dcs seguintes membros.
a)
presidente do Conselho Rodoviértc Nacional:
b)
Presidente do Conselho Ferroviário Nacicnal:
c) Presidente da Comissão de Marinha Mercante;
. d) Presidente do Conselho Portuário Nacional;
e)
Diretor-Geral da Aeronáutica
Civil;
f)
Representante do Estado Maior
à'<J.s Fôrças Armadas (EMFA) .
Art. 39 O Ccnselhc Nacional de
Transportes será assessorado por uma
Coordenação Executiva.
§ 19 A Coordenação Executiva do
COnselho Nacicnal de Transportes aSsessorará, também, o conselho de
Coordenação e Planejamento do Ministério da Viação e Obras Públicas.
§ 20 A Ccordenacâc Executiva será
constituída por servidores públicos ou
autárquicos requisitad-os ou empregados de sociedade de economia mista,
colccadcs à &U3 disposíçâo sem prejuízo de seus vencimento- e' demais va.>
tagens, ficando vedada a admissão de
nc>yCls servidores.
Art. 4Q • As despesas da Coordenação Executiva serão custeadas peles
Órgãos cujos dirigentes integram o
Conselho Nacional de Transportes e o
Conselho de Coordenação e Pl-anejamenta, por conta das respectivas verbas pare estudos e projetos, ou por
verbas próprias consignadas no Orçamento da União.
Parágrafo único. A dístríbtüçâo das
despesas da coordenação Executiva
entre os órgãos a que Se refere o presente artigo, obedecerá às normas
aprovadas pelo Ministro da Viação e
Obras Públicas.:
Art. 59 .A Contadoria de Transportes e 00 órgãos Federais prestarã-o
ampla cooperação ao Conselho, rorneeendo. Os dados e informações por
êle solicitados ou prestando os serviços que puderem executar.
Art. 6Q No prazo de 60 (sessenta)
dias a .contar da data da publícacãc
dêste decreto, a Coordenação Executiva submeterá à aprovação do Ministro da Viação e Obras Públicas as
modificações a serem íntroduaídas TIO
Regimento Interno do conselho Na<
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cional de Transportes, atualmente em
vlgcr, de forma a adaptá-la às disposições que com. este baixam.
Art. 7Q O' presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
B nasflia, ·9 de junho de 1964; 143º
da Independência e 7-69 da RepúbUca.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
DECRETO Nº 5'3.957 -

DE 9 DE

JUNlIO DE 1964

Institui o Conselho de Coordenação e
Planejamento do Ministério da Viação e Obras Públicas e 4á outras
providências.

O Presidente da República, 'usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
decreta:
Art. 19 Fica Instituído, no Ministério da Viação e Obras públicas, o
conselho de Coordenação e Planejamento, com a finalidade de assessorar
'- Ministro de Estado na orientação,
coordenação. e execução das atividades do Ministério.
Art. 2º Do Conselho de Coordenação c PLanejamento, .presidido pelo
Ministro de Estado e por êle convo..
cada, no todo ou em parte, sempre
.que necessário, participarão:
a) Presidente dos órgãos Deliberativos das Autarquias vinculadas ao
Ministério.
b~ Diretores Gerais dos órgãos subordinados e das autarquias vinculadas:
C) Representante do Estado-Maior
das Fôrças Armadas (EMFA) ;
d) Diretores c} órgãos de exploração de serviços.
§ 1º' O C011' .ho de Coordenação e
Planejamento será dirigido pelo Mínístrc de Estado e, em seus impedimentes, por um SUbstituto es- -oíal-,
mente designado.
S 2º As atividades do Conselho de
Ooordenaçâc e Planejamento serão
grupados em dois setores, incumbidos,
respectivamente:
- dos trabalhos de planejamento
e processamento administrativo; e
- da explora _.,). los serviços.

Art .. 39 O Conselho de Coordenação
e Planejamento ,1..:lTá assessorado pela
C'rcrdenaçâo Executiva do ..... onselho
Nacional de Transportes.
Parágrafo únícn ---:. O Ministro da
Viação e Obra-s públicas baixará normas reguladoras
das atividades da
Coordenação Executiva do Conselho
Nacional de Transportes de modo a
permitir que esta assessore, simultâneamen te, o Conselho de Ooordenação e' Planejamento.
Art. 49 ~te decreto entrará em vj..
gor na data do sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de junho de 1964; 143~
da Independência e 76 Q da República.
H. CASTELLo BRANCO
Juarez Távora

DECRETO NQ 53.958 -

DE 9 DE

JUNHO DE 1964

Aprova relatório do Comitê de Estudos Energéticos da Região Centro-

Sul.

O presidente: da República, usando
das atribuições 'que lhe confere o art.
87, item I, da constituição Federal, e
Considerando a necessidade de coordenar OS planos e programas de eletrificação que "se desenvolvem na área
da região centro-sul, na qual se consome cêroa de 80% da energia elétrica geradora no pais;
Considerando que, vindo aO encontr-, dêss e desíderatum do GOvcmo Federas, o Fundo Especial das Nações
Ot1~GH' em artdculaçâo com o Banco
Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento, deu ao Govêrno Fe«erai apoio financeiro e técnico para
a consecução dêsse objetivo;
considerando que, tendo
Govêrne
Federal aceito tal colaboração, da
qual resultou a assinatura de Oonvê111-0 e a constituição de um Comitê
Coordenador sob a égide do MinlstérIO das Minas. e :&'nt=rgla;
,
Considerando qUe êsse Comitê, nc
qual estiveram representados o GQverno Federal, o Fundo Especig.1 das
Nações Crrídas por intermédio do Ban,
OP jnternacíonal, a Eletrobrás pela sua.
subsidiária Central Elétrica de Furnas
S. A., e os Estados de Minas Gerais,
São Pauso, Rio de Janeiro e Guana-

°
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bara, submeteu ao Ministro das Minas e Bnergía relatórte oonsubstancíando um programa Je obras 2· instalaçõee para atendimento das necessidades de energia elétrica dessa. região
até 070;
Oonsfderando que tal relatório efe-

tivamente $e constitui num eteno de

eletrifica-ção para a regtâc CentroSul-'
.

Considerando, mais, ser de tôda conven.ência c.pe as. entidades envolvidas nos p-ogramas de eletrificação
dessa região obedeçam a uma única
diretriz e or-íentacão, decreta:
, Art. 19 Fica aprovado, para tins de
execução e de obtenção de tinanciamentes interno e externo, o retatm-ic
submetido pelo Comitê de Estudos
rcnergeucos da Região Oentro-Buj <10
Ministro das Minas é Energia, anexo
à
(18 eeonvos no 9, de 10 ,.
junho de 1964, do titular daquela pas-

ta.

Art. 2Q Terãc tratamento pnorttério, na apncaçâo de recursos dos or-

do Govêrno
Federal, os projetos da Região Centro-

g::lJ.1iS1ÚOS

tmanciadores

Su} recomendados na referida Exposlçãc de Motdv-.s, cabendo ao Ministro das Minas e Energia determinarlhes a respectiva ordem.

Al't. 3Q O Govêrnc g'ederal, ate-a vês

dos óraâos competentes pleiteará tratamento prioritário a êsses projetos
perante os organismos intémac.onals
de crédito.
Art, 49 A aprovação do programa
de obras constante do relatórto não

implica Ui! aprovação dos resuectívos
projetos, os quais deverão em tudo
mais se submeter às, normas legais
vigentes.
-Art, 5Q Por 'rriciative do Ministro
das Minas e Energia a programaçãc
<i3,S obras enumeradas nesse relatório'
'poderá sofrer alteração adequadameute tnstdfíeada..
Art , 69 Cumprirá ao Mínísté-Io das
IVliw,; e Energia, através das Centrara
Elétricas' Brasileiras S', A. - Eletrobras, acompanhar a realização do oro ..
grama estabelecido no mencionado
a-elatório propondo, quando fôr o caso,
as medidas necessárias ao seu adequado desenvolvimento, .
A1:t. 7Q zstc decreto entra em v'gor
na 'data de sua publicação, revoaadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 9 de junho -de 1964· 1439
Q

da Independência e 769 da Repúb~ica.
H. CASTELLO BRANCO
~vla1tro

Thibau
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DECRETO N 5' 53,959 - ns 9 DE
JUNHO DE 1964

Altera o Regulamento do pessoal do
Ministério das Relações Bxtertores,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar;
tago 87, número I, da- CGHS.-L.ÜUiçâo,
decreta:
Art , 19 O número II do artigo 13
do Regulamento do p-essoal do ML
msteno das Relações Exteriores, apro.,
vadc pelo Decreto n.c 2, de 21 de
setembro de 1961, passa a, vigorar com
a seguinte redação:
"Ir - mediante portaria, quando se ta-atar da deslgnacão de
Terceiro, Segundo ou Primeiro
Secretário para servir ero Missão
Diplomática, cu em Repartição
Consular como Vice-Cônsul, ou
Cônsul.Adjunto e Cônsul err- Con.,
sulado-Geral" .
Art. 2<;1 O: artigo 13 do FveguIRYn2TI_
to do Pessoal a que se refe-re o 13.1·tlgo 1''> dêste Decreto fica acrescido
do seguinte:
"§ 4<;1 -Excetu:l.dos os cases de
supressão ou suspeneào temperá;
l'i') ou definitiva da função ou do
pôsto, se a- remoção oC{.-';:'1'e1' durante o urímeiro ano após haver
o Diplomata assumido exercício,
conceoer.sc-é auxilio para seu
transporte e de sua aamtlía COl"_
respondente ao preço 'h passagem
para o nôvo pôs to, e a ajuda de
custo de aue trata a avnea b)
dêste artcgo".
Art. 3(> O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em conta-ário.
Brasíha, 9 de junho de 1964; 1430
da Independência e 76,'1 da República.
H.

CASTELLO BrrANCO

Vasco 'da Cunha

DECRETO N'i 53.960- ..:- DE 9 DE
JUNHO DE. 19M
Retifica disposições lo Decreto num eTO 52.473, de 13 de eetemoro ele
1263 e estabelece novas normas para

ezecaçéo.
O Presidente da Repúbl-ca, usando
da atríbutção que lhe confere o ArbiSUa

ATOS DO PODER

go 87, ínc.so I, da Constdtuiçâo, deereta:
Art. 1'? Fica aprovado o Plano
preferencial de Obras Rcdovtárras
abajxo específlcadc:
I - BR-2
Rio de Janeiro-São Paulo
Duplicação da pista.
t» Curltãba-Apíaí

b) Pôrto Franco - Presidente Dutra.
Conclusão da implantação,
VIII -

pavimentação.
c) Pelotas-daguarão
Implantação.

Fortaleza - Sobral
Melhoramentos e pavimentação.

b)

'I'eresinav-c- Pirípirt

IX -

Ir ~ BR-õ
ge.Ivador-Jtabuna

Conclusão da implantação.
t» Ubaítaba-Camacà
Conclusão da pav.mentaçào.
C) Campos-Divísa-Rd/Eô
Conclusão da pav'mentaçâo.
d) Vitória-doâo Neíva
pavimentação.
e) João Neíve-Itabuna
Implantação.

X rt)

b)

XII -

Conclusão da pavimentação.

c) Realeza _
XIII -

_

En-

c) Oeres-Guamá
Conclusão da implantação.
a, Passo Fundo-Santa Maria-.Ro'i~

rio
Conclusão da implantação, navímentacêo.
Rosárto-Lívramento
Implantação e pavjmentaçâo.

VI Cl)

õ)

ER-16
Rio Brlfhente-Campo Grande

Melhcramentos e pavimentação.
CuiB.bá-Camuo GrandeMelhcramentcs.

VII a)

BE-21-

Perítoró .~ São Luís
Melhoramentos.

w)

b)

-r-

b)

ER-34

Presidente Epitt-cio - Ent.r{}n~
camento BR-16.
Melhoramentos e pavimentação,
Rio Brilhante - Pôrto Murtdnho
Melhoramentos.
XV _

a)

BR-33

Campo Grande - Aquidauana
Conclusão da implantação.
XIV

troncamento BR-58
Conclusão da pavlmentaçâo.

e)

a)

ER-14

BR-71

Vitória

Conclusão da, implantação.

Oeres-Anépolâa
Conclusão da pav.menteção.

b) Entroncamento

Realeza

Conclusão da implantação.

Melhoramentos e pavímentaçâo ,
V -

BR--31

Uberaba -

b) Belo Horizonte -'. Realeza

c) Serrmha-daguaribe

Cl)

BR-29

a> Ou.abá - Rio Branco
Conclusão da implantação.
a)

ER-13

Feira de Santana-Serrjnha
Pa vímentação.
Fortalcze-Jaguarlbe
Pavinientaçâo.

a)

BR-23/45

nntrccemento BR-44 A - - Entroncamento. BR~4.
Conclusão da implantação.
XI -

BR-ll

E,sple.nad-<:.-Mo5soró
Conclusâc da implantação e pavimentação.
IV -

BR-25

Recife _ Arcoverde
Conclusâo de Melhoramentos e
pavimentação.
.
b> Areal/e! :1.8 - Salgueiro
Melhoramentos.

a)

a)

a)

BR-22.

el)

Melhoramentos e pavlmentaçâo.
C) Teresina - Perrtoró
Melhoramentos,
d) Perrtoró Capanema
Conclusão da implantação.

a)

III -
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BR';'35

Paranaguá - Currtíba
Conclusão da lmplantaçâc e
pavimentação.
Pont-a Grossa - Laranjeiras do
Sul.

Melhoramentos e-- pàvímenbaçgo,
c) Laranjeiras, do Sul Foz do
Iguassu..
Melhoramentos e pavimentação,
VI - ER-36
a) Florianóp-olis
São Miguel do
Oeste,
Implantação.

ATOS DO PODER ExECUTIVO

84
XVII -

BR-37

a) Pôrfo Alegre -

Uruguaíana

Conclusão da implantação e
vímentaçâo.
XVIII -

pa~

BR-43

vacaria - Passo Fundo
Melhoramentos e pavimentação.

a)

XIX a)

BR-44 A

B r a s í 1i a

Entroncamento

BR-2S.

Conclusão da implantação.
XX - BR-56

Entroncamento BR-14 _

Art. 2Q OS trechos rodoviários aetma especirtcacos, deverão ter seus
~erviços executados em programas
anuais, segundo ordem de urgência
proposta pelo CRN, dentro de 30. dias,
para aprovação pelo Ministro de Estado.
§ 1° Nêles serão apnoadas. integralmente, as dotações orçamentárias
concedidas, além de recursos substanciais provenientes do Fundo Rodoviário Nacional e de Orédítos Adicionais, compatíveis com a prioridade
e a urgência que lhes forem conferi-

das.

Díví-

§ 2Q OS demais empreendimentos
rodoviários não considerados prioriConcluão da pavimentação.
tários prosseguirão (Seus serviços, seja
a conta das dotações orçamentárias,
XXI-SR-59
seja a conta de parcelas do Fundo
a) Curitiba .Icinvíle
. Rodoviário Nacional resultantes da
aplicação de dispositivos legais obriMelhoramentos e pavímentaçâo.
gatórios, tudo segundo programas
b) Joínvile -:..... Florianópolis
anuais propostos pelo Conselho RoConclusão da pavimentação.
doviário Nacional e aprovados pera
Ministro de Estado.
o) Florianópolis Torres
Conclusão da implantação·- e
§ 3Q Nenhuma ob-ra nova será ínapavimentação.
'
eiada por conta do. Fundo RodovíárL
Nacional sem que os trechos prtod) Torres - Pôrto Alegre
rttártos do Artigo P estejam conMelhoramentos e pavimentação.
cluídos.
XXII - BR-74
§ 4 9 Os
empreendimentos rodoa) Aquidauana Bela Vista
vários
especírtcaõos
no
presente
Melhoramentos.
Plano preferencial, não terão suas
dotações orçamentárias Inclui das em
XXIII - BR-76
qualquer Plano de Contenção de Des.a) Lorena- Poços de Caldas
pesa.s.
Conclusão da ímplantaçâo e paArt. 3Q A adjudicação de serviços
vimentação.
e obras para a execução dos trechos
acima considerados, quando em caXXIV - BR-86
SQ,.':. justificados fôr dispensada a con..
Dourados
'i'l) Rio Brilhante
corrêncía pública, será, obrigatóriamente efetuada por concorrência adPavimentação.
ministrativa ou coleta de preços enXXV -BR-92
tre firmas registradas no DNER, segundo normas aprovadas pelo CRN
a) Quintas Chuí
e homologadas pelo Mrnístro de Espavimentação .
tado, tomando-se por base as Tabelas de preços unitários em vigor,
XXVI - BR-IQ4
obedecidas as demais normas legais
a) ponta GroSSa Apucarana
administrativas vigentes.
Conclusão da implantação e pa-,
Art. 4° ãete decreto entrará em
vímentaçâo.
vigor na data de sua publicação, flcarrdo revogadas as dieposíções em
XXVII - BR-I06
contrário.
a) Uberaba jjberlândía
Brasília. 9 de junho ·de 1964;/1434
da Independência e 76Q da República.
Conclusão da pavimentação.
H. OASTELLO BRANCO
b) Catalão Orfstalína
Juarez
Távora
conclusão da implantação.

a)

sa

MGjSP.
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DECRETO N9 '53.961-

85

DE 9 DE JUNHO DE 1964

Aprova o Plano Preferencial de Serviços de Obras dá Departamento Nacional de Obras de Saneamento, e dá outras providências.
-

o Presidente da República usando da atribuição que lhe confere o Artigo 87, Inciso I da Constituição, decretar
Art. 19 Fica aprovado o Plano preferencial de Serviços e Obras do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento, revisto segundo as determinações do Decreto nc 53.893, de 24 de .abril de 1964, abaixo discriminado;
Estado
Acre

Serviços

11

OU

Obras

1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Rio

Branco e Cruzeiro do SUl.

Alagoas

1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de 00-

ruripe, União dos Palmares, São José da Laje, Atalaia,
I
Murici; sistemas coletivos de Arapiraca e da bacia leiI
teíra do Estado.
l 3. saneamento geral e obras complementares na cidade de
1, Maceió e nos Vales úmidos do Corurípe, Mundau, TaI
tuamunha, êumauma, Pratagí e São Miguel.
I 1. Sistemas de abastecimento d'água na cidade de MaAmapá
l
capá.
Amazonas
I 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Manaus, rtecoatsara, Paríntdns, Ooarí e' Benjamim coastanto
3. Saneamento geral e obras complementares na cidade de
Manaus.
Bahia
I 1. Sistemas de abastecimento d'água-nas cidades de Alagoínhas, Castro Alves, Canevíeíras, Feira de Santana,
Ilhéus, Itabuna e Itajuipe.
J 2. Sistemas de esgotos nas cidades de Alagoínhas e Feira
I
de Santana,
I 3. Saneamento geral -e obres complementares nas cidades
I de Salvador, Itabuna, Itajuipe, Vitória da Conquista e
.
Jequié e nas bacias fluviais da região do Recôncavo
Baiano elos rios Pojuca, Paraguaçu, Pardo e .Iacuípe,
5. Barragem de Pedras, no rio das Contas, para aproveiJ
temente hidrelétrico.
I, 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cídades ríe ForCeará
)
taleza, Incependência e Crateús ,
2. Sistemas de esgotos nas cidades de Iguatu e Grato.
3. saneamento geral e obras complementares nas cidades
de Fortaleza, crato. Iguatu, Granja e Sobral.
4. Barragens para finalidades múltiplas: Cláudio - Leitão
e Rivaldo de Carvalho, para irrigação e abastecimento
I
d'água.
Bspírfto Santo 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Vil,
torre, Vila Velha, Carlacíca, Castelo, Colatina, Guaçui,
I
Guarapari e Cachoeira do Itapemírtm .
r 2. Sistema' de esgotes na cidade de Cachoeira do ItapemtI' rim.
3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades
de Vitória, Vila Velha, Cachoeira do Itepemírlm, Aimorés, Guaraparl e nas bacias fluviais dos rios Itabapoana. Itapemirím, Nôvo e, da região do litoral entre os
rios Doce e São Mateus,
Goiás
I 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de
I
Goiânia, Anápolls, Catalão e rtumbtaro.
I1

I
I

I

r

I
I

I
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-----1----·---.. · ·.-Estado

J

~_

I

. __

Sel'viços

~u

Obras

---

Guanabara

[I 3. Saneamento geral e obras complementares nas bacias
fluviais dos rios Guandu-Açu, São Francisco e regiões -

Maranhão

I 1.
I

de Jacarepaguá e da Baía de Sepetiba .

Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de São

I
Luiz, Alcântara, Sucupira do Norte, Caxias, Cortá e Bai 3. cabal.
Saneamento geral, e obras complementares nas cidades
I
I
de São Luiz, Caxias e Codó, da região da baixada ma-

ranhense e das bacias fluviais dos rios Mearim, rtapecuru e Muním. Mato Grosso
L. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de
Campo Grande, Cuiabá, Corumbá, Aquldauana, Três
[
Lagoas e Ponta Porão
Gerais 31,' Saneamento geral e obras complementares nas cidades
de Cuiabá e Campo Grande,
Ii
Minas
Sistemas de abasteomiento d'água nas cida.. des de Belo
)
Horizonte, Juiz de Fora, Pôuso Alegre, Leopoldína CaI
taguazes, Ponte Nova, Barbacena, Araxá, Uberlândia,"
I
Governador Valadares, Atrenes, Te6filo Otcnl, Araguarí,
I
Carattnga, Itajubá, Lavras, Monte Sião e Formiga.
1 3 Saneamento geral e obras complementares nas cidades
de Júíz de Fora, POÇDS de Calgas, Sete Lago-as, Belo
Horizonte, Uberaba, São Lourenço, Araxá, Itajubá e
Ceá-angola e das bacias fluviais dos rios Bapucaí, PomI
ba, Doce e São Francisco.
,.i 4
Barragem de Chapéu ü'trves, com fínalídades múltiplas.
Sistemas de abastecimento dágua nas cidades de BePará
1,.
l
l
lém, óbidos, Santarém, Abaetetuba, Casbanhal e Bra1
gança.
I 2. Sistema de esgotos na cidade de Belém.
3. Saneamento geral e obras complementares na cidade
I
de Belém.
Paraíba
i 1. Sistemas de abastecimento d'água rias cidades de João
! Pessoa e Santa Rita.
I 3. Saneamento geral e obras complementares nas cidades
I
de João pessoa, Campina Grande e Bananeiras, e nos
I
Vales úmidos dos rios Mamangüape, Gramane, .A!biaí
I
il

I

I

'

Guaju .

J

Paraná

! 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Curi-

J

I

I
I

3.

1

1

1

í
J

I

1

,

! 5.

1

Pernambuco

I 1.
I

!
I 2.
1

1

3.

tiba, rraü, Maríngá, Arapongas, Ponta Grossa, Umuarama, Londrina, .Iaguapítã, Guarepuave, Assai, Bertanópolis, Francisco Beltrão, Paranaguá, Apucarana,
Uni5.D da Vitória, Jacarezínho, Antonina e Nova Espe~
rança.
Saneamento geral e obras complementares nas cldades
de Ouribiba e, bacias fluviais dos rios Iguaçu, Nhundíamiara e Tibagi.
Obras de contrôle de erosão "nas cidades de Celerado,
Nova Londrina, Nova Esperança; Paranavai, Cruzeiro
d'Oeste, São João do Ca.íus.. , Umuarema, Centenário do
Sul, Alto Paraná e Icaraíma.
Barragem e túnel do aproveitamento hídi -elétrieo de
Captvart-Cachoeira.
Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Caruaru, Garanhuns, Olínda, .Iaboatâo, Limoeiro, Pauliste. Arcoverde e Serra Talhada.
Sistema de esgotos na cidade de Petrclina..
Saneamento geral e obras complementares nas cidades
de Recife, onnsa, Pesqueira ,e Arcoverde e bacias flu-
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Obras

I

viais dos Vales úmidos dos rios Ipojuea, Ja"boat.ão,
I
Una, Goiana e Capibaribe.
l 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de FIoPiauí
I
rtaco, Parnaíba, Picos e Oeiras .
I 2. Sistema de esgotos na cidade de Teresina,
j 3. Saneamento geral e coras complementares nas cidades
I
de Teresina, Parnaíba e Floriano.
Rio de Janeiro I 1. Sistemas de abastecimento-d'água nas cidades de NiI
teroi, São Gonçalo, Campos, Nílópolts, Nova Iguaçu,
S5.o João de Mertti, 'I'erezópclis, Rezende, Itaperuna,
Duque de Caxias, Gabo Frio; Volta Redonda 'e PetróI polfs "
.
Saneamento geral e obras complementares nas cidades
l 3. de
Níteror, Petrópolis, Barra do Pírat, campos, Nova
Iguaçu e Duque de Caxias e nas bacias fluviais dos rios
Baixo-Paraíba Guandu-Açu, São Francisco, São João,
Macaé, Lagoa Feia e lagoas do litoral entre Niteroí e
\
1
Gabo Frio, bem como nas bacias da Baía de GU!2\na~
bara ,
1 5, Barragem do Rosal, para aproveitamento hidrelétrico
I
do rio Itabapoana ,
.
Rio Grande : I 1. Sistemas de abastecimento d 'agua ruas cidades' de Açu,
ao Norte
I
Canguaretama, Currais Novos e São José do Mipíbu .
II 2. Sistema. de esgotos na cidade de Mossoró.
'
3. Saneamento geral e obras complementares na cidade
I
de Natal e nas bacias dos Vales úmidos dos rios CearáMirim, Potengí, Surubajá e Ptrangl.
\ 4, Barragem de Taipu, com finalidades múltiplas.
Rio Grande I 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de Pôrdo Sul
I
to Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria, Canoas, Pelotas,
Gravataí, Cacequi, Esteio e Bapiranga..
2. Sistemas de esgotos nas cidades "de Pôrto Alegre, Bagé,
Oaràainho, pelotas, -rõrrcs e São Gabriel.
I
3. Saneamento geral e obras complementares nas cída..
dades de Pôrto Alegre, Pelotas, Cachoeira do Sul, Nôvo Hamburgo, Livramento, Uruguaiana, Arattba, PasI
I
so Fundo, Camaquâ, Guaporé, Cruz Alta, Tapera, Rio
11
Grande, Getúlio V2..rgas, Nova Prata, Erechim, 'I'ôrres
e Canoas e nos banhados do Taim Colégio e Chico
Lomâ.
'
4. Barragens do Arroio Duro ê Píratlnt, com finalidades
I
múltiplas.
1 5. Barragens pa.ra aproveitamento hidrelétríco: ttu, FurI
nas do Segrêdo, Canal de Aduçâo à Central de Laranjeiras, Comportas da Barragem Maia Filho, Passo Fundo e Passo Real.
'I'errltór!o de I 1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de PÔl'ta
Rondônia
[
Velho e Guajará-Mh-ím.

I

i

I
I

I
I
I

Santa Catar-ina ] 1. Sistemas de abastecimento d'água nas Cidades de Florfanépoís. Camboríú, .Iareguá do Sul Laguna, BlumeI
nau e Chapecó.·

,

.

Sistemas de esgotos nas cidades de Brusque, Itajaf e
1 2 . Florianópolis.
.
1
1

I

3 . Saneamento geral e obras complementares nas cidades

de Lajes. .Joínvile. Florianópolis e Crisctuma e nas bnelas fluviais do litoral: 'rtjucas, Itapccu, Urussanga c
Cubatão.
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Recuperação do Vale do Itajaí, inclusive barragens
oeste e Sul e a retificação do a'io Itajaí-Mirim.
I 5. Barragens do Chapecózínho e Alto Garcia, para .aproveitamento hidrelétrico.
1. Sistemas de abastecimento d'água nas cidades de
J,
Águas de Lindóia, Águas da Prata, Guarulhos, Pinhal,
1

J

São Paulo

I

,
I

Partquera-Açu Taubaté, Caçapava, P1ndamonhangaba.,

São Carlos e Sertâoaínho.
3. saneamento geral. e obras complementares nas cidades
de São Paulo Mococa, Santos, São Vicente, .rundíat e
Marília e nas' bacias fluviais dos rios Paranapanema,
!
Aguapeí, Tietê Paraíba do sul, Ríbeira do Iguape e na.
'I região da baixada santtsta..
.
Sergipe
1. sistemas de abastecimento d'água nas cidades de 81I
mão Dias, Propriá, Nossa senhora das Dores e Tobias
Barreto.
3. Saneamento geral e obras complementares na cidade
de Aracaju e nas bacias fluviais dos rios .Iaparatuba,
Sírtrl, Poxím, Piauí e Pitanga. .
Equipamentos
200 (duzentos) "drag-Iines" de esteira, 4 '(quatro) ese Máquinas
cavadeiras de lança telescópica, 5 (cinco) "drag~lines"
sôbreroõas. 3 (três) dragas flutuantes de sucção- e recalques de 12", 10 (dez) tratores de esteiras e 3 (três)
\1,
-teaners'' .

I
I

Art. 2() As obras e serviços discriminados no artigo anterior, deverão
ter sua programação anualmente aprovada pelo Conselho Deliberativo d-o
DNOS e neles serão aplloadas integralmente as dotações orçamentárias concedidas, além de recursos substanciais do Fundo Nacional de Obras de Sa~
neamento, compatíveis com a prioridade e a- urgência que ora lhes são conferidas.
§ 19, Os demais empreendimentos não conaíderedos prioritários terão
prosseguimento, seja à conta das dotações orçamentárias próprias, seja à
conta de parcelas disponíveis do Fundo Nacional de Obras de Saneamento,
seg-undo programa igualmente aprovado pelo Conselho Deliberativo do

nxos,

§ 2Q Nenhuma obra nova, não incluída no Plano Preferencial, deverá
ser iniciada por conta do Fundo Nacional de Obras de Saneamento, sem
que as obras prioritárias estejam concluídas.
§ 39. Os empreendimentos considerados no presente Plano Preferencial
não terão suas dotações orçamentáriae incluídas em qualquer plano de
contenção de despesas.
.
Art. 3() A adjudicação de serviços e obras para. execução do pres-ente
Plano Preferencial, quando, em casos justificados fôr dispensada a concorrência pública, será obrigatoriamente efetuada por concorrêncía aômíntstrativa ou coleta de preços entre firmas registradas no Departamento Nacio~al de. Obras de Saneamento, segundo normas aprovadas pelo Conselho
Delíberatívo do DNOS 'e homologadas pelo Ministro de Estado, obedecidas as
demais normas legais admmístratívas vigentes.
Art. 4() 1!:ste decreto entrará em vigor na date da sua publicação fícando revogadas as disposições em contrário,
'

Brasília, 9 de junho de 1964; 1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Juarez Távora
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D®C!RlETO N° t5G.S'f)2 JUNHO DE 19&4

DE 10 DE

Retifica o enquadramento do pessoal
do MiWistério da Marinha, aprov.adO
JWlo ôecreto Óns 51.527, de 311 de
julho de '19&2.

e possibilidades da, Escola, fixa,
anualmente, o número de ma-.
trfculas nos diferentes Cursos, estabelece sua distribuição pelos
Ministérios Civis e Militares, outros órgãos governamentais e entidades públicas ou privadas, bem
como realiza a seleção dos candidatos.
Art. 34. Os atos de matrícula
nos Cursos são efetuados pelo Comandante, após aprovação pelo
Presidente da República das candidatos seiectooacos pela EMFA".

o iPresidente ida iRelpÚiblica, usando
das atribuições que Itie confere o artigo 87, item Lr, da Constituição Federal, e tendo em vista o art. 56 00
V~i n'' '3.780, de \12 de julho ide 11960,
decreta:
'
A·rt. 1 Q Fica: retificado, na forma
dos anexos, o enquadramento do pessoal do Ministério da 'Marinha, aprovado pelo lDecreto n Q , 51'.'527, de 31

Art. 29 O presente decret-o entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

de julho de 1962.
lArt. 21? Os efettos financeiros re-

Brasília. 10 de junho de 1964; 1431?
da Independência e 761? da Repúbüca .

sultantes da presente retificação prevalecem a partir de 1Ç'I de julho de

H. CASTELLO BRANCO

196Q.

Art. 30 ~te decreto entrará em vigor na data de Sua: publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
(Brasilia,n.F., em 10 de junho de
.19'8'4; 1143° da [n'dependência e 76° da
República. .
H.

OASTELW BBRANCO

J!Jrnesto de Mello BaptrZVJta
(*) Os anexos a que se refere o
texto foram públícados no Diário
O/ioml ,(Suplemento) de 18 de ju-

nho de. [964.

DECRETO NI? 53.963 -

DE

10

DE

JUNHO DE 1964

Altera os artigos 33 e 34 do Regulamento da Escola superior de Guerra, aprovado pelo Decreto n9 53.030,
de 4 de dezembro de 1963.

o Presidente da República, usando
da abribuicôo Que lhe confere o artigO 87. item I, da Oonstdtuição Federal, decreta:
-Art. 19 Os aa'tlgos 33 e 34 do Regulamento aprovado e mandado executar pelo Decreto nv 53.080, de 4 de
dezembro de U63, passam a ter a seguinte redação:
'1Art. 33. O Chefe do ENrFA,
mediante proposta do ooman,
dante, baseada. nas necessidades

DECRETO N.Q 53.964 JUNHO DE 1964

DE

11

DE

Estabelece normas para a colocação
no exterior de seguros e reeseçuroe.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.1? O Instituto de Resseguros
do Brasil promoverá a colocação no
exterior dos excedentes do mercado
brasileiro asruvés de contratos automáticos de resseguros, ou
avulsasamente, atendidas as peculiaridades
de cada ramo.
Art. 2.9 Nos
seguros dos ramos
OH,SCOS Marftímcs. Cascos e Responsabíüdace Civil de Aeronáuticos, a
colocação das rcspcnsabüutdades que
excederem à retenção do mercado nacional se fará através de contratos
automatícos.
cabendo a colocação
avulsa, na ro.ma de co-segura ou resseguro, para as responsabilidades superiores à soma ela parte retida no
mercado mais .a dos contratos automáticos.
§ l. Q As responsabíhdades dos contratos automáticos não serão superiores a dez vêzes a retenção do mercado nacional.
§ 2.'?
Excepcionalmente, poderá o
Instltuto de
Resseguros do Brasil
autorizar a colocação avulsa de qual-
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quer resseguro. quando as condições
cfereuídas forem maia tavoráveís do
que as estabelecidas nos contratos.

Art. 3,9 Os contratos automáticos
só deverão
elebradcs com firmas
tradicionais do ramo, que ofereçam
as melhores COY1Ó,;eÓes e taxas e forem escolhidas
forma dêste artígo.

'Ja

§ 1.1J Para a escolha dos resseguradares no exterior o mstttuto de
Resseguros do 81asil consultará .tôdas as firmas constantes ce listas
previamente organizadas e aprovadas
pelo Oonselhc Técnico.
S 2.9 A. Federacão Naeíonaí
das

Emprêsas ele Segm'cs Privados e Oa-

pttalízaçâo é assegurado o direito de
indicação de Drrnas a serem inoluldas
nas listas de consulta.
Art. 4.9 Para as cotccacões avulS3S

no exterior tanto de 'cosseguros

como de resseguros, o Insr-tuto dê
Resseguros do 1:J.lasil promoverá a.
necessária
nsulta, de eoôrdo CQm o
disposto rios p8<,ágrafo5 1.9 e 2.9 do
art.. 3,°.
§ 1.\' Somente serão consideradas
na c-oncorrência "1$ taxas uqutctas que
calculadas sôbre as responsabtüdades
a serem transferidas para o exterior,
permitam dernorrst.rar o prêmio líquido a ser pago aos seguradores e
resseguradores no exterior.
§ 2.'? Para a coordenacão e encaminhamento
dessas
concorrências
será constituída uma Comissão Especial de· C':lIOCaO;M d6 Resseguros,
integraria por um representante do
Instituto de
Resseguros do Brasil,
que a presidirá, de um representante
do Ministério da méústna e do Comércio de uni representante da seguradora interessada e de um representante do segurado
garantido
2,0 presidente c voto de quat-dade.
Art. 5.9 As colocações de resseguros 'no exter.or deverão seI feitas,
tanto quanto possível, em reg.me de
reciproC'iG,[tld':, respeitados os limites
Impostos pela efetiva capacidade de
retenção da mercad-o segurador nacional.
Parágrafo único. O Instituto de
Recséguros do Brasil e o Departacaento Nacional de :::egmos Privados
eCapitalizaçãc tomarão as medidas
necessárias para promover o aumen.,

to da capacidade rle rutencâc do merca do nacional n20 só P&c<1 as responsabtlidades 'JTiillldas dos seguros
-e-.-uzados r~(O Brast, Domo também
dos que resultem de Ilt-f. ócios do exterror colocados na Pais por fôrça de
reciprocidade preYisU:l.:m~ste artigo.
Art. í:l,"\' G Conselho 'I'écntco -do
Instituto de Resseguros do . Brasil
DJ.1X,t::á normas para perte.u cumpr.mento do presente Decreto, dísctpnrrandc as colocações avulsas e os
contratos automátdcoe.
parágrafo único.
rceseeguros do Brasil
vidências necessárías
contrato,'; vigentes às
sente

Instituto 1.e
tomará as procar-a ajustaa- os
normas do pre .

O

I.i2C~·E.'IO

Art. 7.? Os casos omissos e as divergêncas
verificadas na I xecucão
deste Decrer,e: serão reso'vcos pelo
Mmistrc ce Estado da Incústcia e
de Comercio.
Art. 8.'1 G:ste Decreto entrará em
vigor na data da sua puolicaçâo. revogadas as disposíçôes ·:m':c,ntrário.
Brasília, 11 e.~ junho de HHi4, 1439
do. Indepennêncta e 769 da Repúbltca
H.

CASTELLQ BRANcO

Daniel FaracQ
DECR!ETO N? 53.985 - DE 11 DE
JUNHO DE HHl4
Proíbe a. nomeaçõo .ou admissão de
peSsowl na, forma que estabelece e
dá outras p1'ovidências.

O Presidente da República, usando
da atríouíçãc que lhe confere o ar.,
tígo 87, inciso I, dB Constdtuiçã..o, decreta
Art. 19 Fica, proibida, até 31 de dezembro de 1965, a nomeação, em caráter efetivo ou inte-rino, bem como
a admissão de pessoal a qualquer
titulo nos órgãos da admíntstração
direta co P,o-der Executivo, nas autarquias federais, na prefeitura do Distrito Federal, na Companhia Urbanizadora ela Nova' Capital do Brasil e
nas Fundações mantddas pela União
"OU- pela Prefeitura do Díetrtto Federal.
Parágrafo único O díspcste neste
artigo atmge os carg-os e empregos
retríbuídos à conta de verbas orça-

ATOS

mentárras específicas, de dotações globais, Fundes Iêspecíaís e Campanoo.oS.
Art, 29 Excluam-se da proibição
constante dêete Decreto;
a) o provimento de C,E:l'gOS em comissão G funções g-r.a.ti;fii::ads.,s;
b) o preenchimento de vagas por
c~ndi:d.'wtoo aorovacos em C'G'U>C-U:1"W
público de provas ou de provas e títulos;
c)
a nomeaçã-o interina de excombatentes.
§ 19 Nas hipõte:,'es des alíneas b e c,
. a nomeação será obrigatoriamente
'Precedida de autorizaçã-o expressa do
Presidente da Repúblíoa .

§-20 Na hipótese da alínea c, o pedído de autorização deverá ser ecompenhado de documentação que comprove a condição de ex-cemba.tente,
na forma do Decreto nv 53.0'13, de 3
de dezembro de 1963.
Art. 39 A retribuição de encargos
sob a forma, de. recibo somente poderá ser processada Em casos excepctcnats, de necessidade inadiável, para
serviços sem caráter, continuado, não
podend-o ser renovada no decurso de
6i'l (sessenta) dias, contados do término da tarefa.
Art. 49 A inobservânci-a do disposto
neste Decreto será considerada lesão
aos cofres públicos, devendo a autoridade ser responsabilizada adminístratívamente, sem prejuízo do precedímento criminal cabível.
Brasília, 11 de junho de 19M: 1439
da Independência e rsv da República.

DECRETO N9 53,'966 -

Milton Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arthau: da Costa e Silva
Vasco da Cunha

ccta.,via Gouveia de Bulhões
Juare:z Távout
OSca1· Thompson Filho
Fla'üio de Lacerda

Sussekiaui

Nelson Laoenêre wanderley
Raymur..do

ae

Brito

Mauro Thibau
Daniel Fa1'Ctco
Roberto de Oliveira Campos

DE 15 DE

JUNHO DE 1964

Fixa o uolor da' gratiíicdção de p1·esença dos memb-ros dos Conseüioe
Deliberativos
do
Deportcmento
Nacionol: de Obras de Suneumento
e do Departamento Nacional de
Obras contra as Sécae e dá outras
providências.

O Presidente da
da atribuição que
tigo 87, inciso I,
tenda' em vista o

República, usancc
lhe confere o arda Constjtuíçào, e

disposto nos aru,

L~i

gos 11, § 19, da

no 4.089, de 13

de julho de 1962, e 99 da Lei número
4,229, de 19 de junho de 1963, deereta:
Art. 19 Fica fíxadavem 1/4 <um
quarto) do maior salárlo-mlnimo vi-

gente no pa-is a gTatific8.çào de presença dos membros dos Conselhos
Deliberativos do Departamento Naeícnal de .Obras de Saneamento e do
Departamento Nacional de Obras
cpntra as sêces.
.ert. 29 Jts.te decreto vigorará a
contar de 19 de junho de 1964, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de junho de 1984; 143:;'

da Independência e 769 da República...
H.

BRANCO

CASTELLO

Juarez Távora

DECRETO N9

~3

.967

DE 16 DE

JUNHO DE 1964

H. CASTEL'LQ BRANCO

srraaao
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Regulamenta o art. 37 da Lei nJlme~
rc 3.244, de 14 de agôsto âe 1'ó'57,
e' dá cuirae provid6'nc'ias.

o Presidente da República, usando
das atrrbutçôes que lhe confere o artIgo' 8'7, nv I, da Constátuíçâo, e de
acôrdo com o disposto no art. 37 daV~i

nv 3.244,

de

14 de

agôsto de

195'7, decreta

,
19 A remissão, total Ou parcíal, do Impôsto de ímportaçào sôcre
Art.

me;:·('.y\n'·;8s utüízadas na ccmpcs.các
de outras a serem exportadas ("draw-

back") , . que S'; refere o art. 37 da
Lei n'' 3.244, de 14 de agôato de 1857,
será concedida na conform'<octe de
presente Regulamento e de ates SU~
nletivos do Conselho ele pohtáca Adua-

neíra.

.
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Art. 21? O estimulo de que trata
êste Regulamento será aplicado:
a)
às matérias primas e produtos
semímanufaturadõs utdlrzedos diretamente na Iabrtcaçao de mercadorias
destinadas à exportação;
b)
às peças, partes, utensílios, disposítavos, aparelhos e máquinas, quando complementares de aparelhos, máquinas, veículos ou equipamentos destinados à exportação;
c) às mercadorias OU materiais para utilização em embalagem, acondícíonamento ou apresentação de produtos a serem exportados.
Parágrafo único. Igual estímulo
será estendido:
a) às mercadorias importadas para
hen-" -ramento no país e posterior exportação;
b) às peças, partes, utensílios, dispositivos, aparelhos e máquinas para
integrarem, por via de reparação recc.. csonamento ou 'reconstrução, máquinas, equipamentos, er- carcaçóes,
veiculas e aeronaves admitidos no
país, temporàrtamente, quando consignados a estaleiros ou- oficinas de reparo e manutenção.
"_.
Art 3º A ap cação do regime do
"drawback" far-se-á mediante:
a)
suspensão do pagamento do ímpôsto devido, condicionada a plano de
[mportacáo - exportação previamente
aprovaoo. até a comprovação da exportação;
b)
franquia do ímpõsto sôbre importação posterior de mercadoria, em
oue.ntídade e qU,ida,de eo-i'valente à
d. origem estrangeira utilizada no
produto exportado;
c) restituição do ímpôsto pago.
Parágrafo único. Os beneficios pravistos nas alíneas a e b dêste artigo
serão concedidos pelo Conselho de Política Aduaneira e Os da alínea c, diretamente pela autoridade aduanei1'e..
observados os, procedimentos e condições estabelecidos neste Regulamento
OAPíTULO I
DA SUSPENSÃO, DO DMPÔSTO

Art. 49 A suspensão do pagamento
do ímpôsto devido será' concedida pelo
Conselho de Política Aduaneira, após
exame do plano e das condições de
capacxtad- técnica e econômica do beneficiário. mediante expedição, em ca<la caso, de ato do qual constarão:
a)
qualificação do beneficiário;

ExECUTIVO
b) especificação qualitativa e quantitativa da mercaõona a ser importada e da correspondente a exportar;
c) países e áreas monetárias de
origem da mercadoria a ser importada e do destino da correspondente a
exportar;
d) prazo para sxportaçãc;
e)
reparfãçâo aduaneira por onde
deverá verífícar-ss, a importação e exportação.
§ 19 Poderá o Conselho de F'ol1tlca
Aduaneira prorrogar, em casos justificados, o prazo de exportação a que
Se refere a alínea d dêste artigo
§ 29 Na hipótese de ser alterado o
local de entrada. ou saída, deverá
o interessado fazer comunicação, em
tempo útil, ao Conselho de .Política
Aduaneira.
§ 3° A Carteira de COmércio Exterior do Banco do Brasil S.A. POM
der receber Os pedidos de habilitação ao benefício da suspensão do ímpôsto, para poste-rior encaminhamento
30 Conselho de Polítaca Aduaneira, a
fim de anotar OS dados necessários à
aplicação dos estimulas' de sua competêncíe., correlatos com o "drawback".
Art, 59 O plano de importação-exportação deverá conter os elementos
referentes à operação comercial e à
utilização das mercadorias, de acôrdc
Com instruções expedidas pelo oonse..
lho de Política Aduaneira,
Art.. 69 O procedimento para despacho de mercadorias importadas com
estímulo do "drawback' obedecerá ao
rito vigente para o regime de .tsençêo
ou redução de ímpôsto.
Parágrafo único. Após o desembaraço, será feita ao Conselho de Polftice Aduaneira comunicação do fato,
com indicação da quantidade, qualidade e outros dados concernentes à
mercadoria.
Art. 79 O desembaraço das mercadorias importadas na forma do artigo
39, . alínea a, será precedido de assínatura de têrmo de responsabilidade
perante a autoridade aduaneira.
parágrafo único. Efetivada a exportação, segundo o plano aprovado, será
cancelado o 'têrmo de responsabilidade.
Art 89· A repartição aduaneira rara
intimar o benefíciáa-io para Iíquídar,
dentro de trinta dias, o débito cor ...
respondente, sem qualquer penalidade,
se, esgotado o prazo fixado na alínea
d do art. 4°, não tiver sido ,efetivacl,:a
á

93
exportação por motivos justificados,
a critério do ocnseino de Politica
Aduaneira.
§ 19 a liquidação do débitga que se
xefere êste artigo rar-se-á, com acréscimo de multa de importância igual
ao ímpôsto devido (aa-t 67, § 19, Ietra a, do Decreto-lei n9300, de 24 de
fevereiro de 1938): quando comprovado o desvio das mercadorias para fins
diversos dos que motivaram a concessão do "drawback".
§ 29 A reparítçãc aduaneira iMO!_
mará o Conselho de política Aduaneira da integral execução do despacho que proferir a respeito.

Q

CAPITULO II

Indícando o ato do Conselho de Política Aduaneira e fazendo prova da
efetiva exportação do produto.
Parágrafo único. Após o desembaraço, será feita ao Conselho de Politlca Aduaneira comunicação do fato,
com indicaçã-O da quantidade, qualídade e outros dados concernentes à
mercadoria.
Art. 12. Esgota-do o prazo .fíxado
na alínea d do, artigo lO, e não tendo
sido efetivada a importação, O ínteressado decairá do direito à franquia do ímpôsto,
CAPíTULO III
DA RESTITUIÇÃO DO' lMpÔSTO

DA IMPORTAÇÃO POSTERIOR COM FRANQUIA
DO IMPÔSTO

Art. 99 No caso da importação posterior com franquia do ímpôsto, prevista na alínea b do artigo 3°, o interessado deverá fazer prova, junto à
Carteira de Comércio Exterior do
Banco do Brasil ·S.A., da especificação e quamcuade do produto de ortgem estrangeira que integrou a mercadoria exportada, bem assim do produto a importar.
parágrafo único. Instruído o pedido
quanto ao mérito, a Oarteíra de Comércio Exterior do Bancado Brasil
S.A. encaminhará a matéria à decisão do Conselho de Polítíca _Aduaneira.
Art. 10. A decisão do Conselho de
Polítíoa Aduaneira que "aplicar o
"drawback", na forma do artigo anterior, conterá as seguintes mdtcações:
a)"
qualificação do beneficiário;
b) especificação qualitativa e quantitativa da mercadoria exportada e da
correspondente a importar;
c) destino da mercadoria exportada e origem da correspondente a ímpor1iaJ:';
d)
prazo para importação;
e)
repartição aduaneira pela qual
deverá verificar-se a importação;
j)
condições pare concessão, no caso específico.
Parágrafo único. Poderá o conselho de Polítíca Aduaneira prorrogar,
em casos justificados, o prazo de 00portacâo ,
Art - 11. Ao processar o' despacho da
mercadoria importada, o interessado
requererá ao chefe 'da repartição
aduaneira a aplicação do "drawback",

Art. 13. A restituição -do ímpôsto
prevista. na alínea o do art. 39 será
concedida pelo chefe da repartição
aduaneira, mediante requerimento do
interessado, seüsreiras as seguintes
condições :
a)
comprovação do desembaraço
aduaneiro da mercadoria .ímportada:
b) declaração da especificação, segundo as normas técnicas correntes,
e quantídade da mercadoria imporVadia e da correspondente exportada.
Art. 14. Ao processar a exportação
da merca-doria, o interessado comunicará ao chefe da repartição aduaneíra, para fins de conferência especial,
que se habílí tará ao regime de
"drawbaek" .
§ 19 A exportação da mercadoria
será efetivada após a conferência especial, independentemente de despacho do chefe da repartição aduaneira no processo de aplicação do regíme de "drawback'",
§ 29 Efetivada a exportação prevísta neste artigo, o exportador poderá,
dentro de noventa dias. requerer à
autoridade aduaneira' o estimulo do
u drawback", juntando comprovantes
da natureza e quantidade dos produtos de origem estrangeira utilizados
na fabricação das mercadorias exportadas.
§ 39 O valor do ímpôsto a ser restituído deverá, ser calculado com base
nas notas de despacho de importação
realizada até cento e oitenta dias antes da data da exportação,
Art. 15. A restituição do impôsto
obedecerá às normas legais vigentes,

..~... ?~CS
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sendo competente para ordená-la o
chefe da repartição aduaneira por
onde se processar a exportação.
CAPíTULO IV
DISPOSIÇÕES

CASTELLO BRANCO

Octá'/...'io Bulhões

DE

16

DE

JUNHO DE 1964

Reentruiura no ~liinistérió das Retaçôes Exteriores a Ccmiseac Nacional -da Organização àas Nações
Unidas para a Alimentação e a
Agricuttum (FAO) e dá outras,~pj"o_
'üidenczas.

GERAIS

Art. 16. Quando o exportador não
rôr o produtor e o benefíciárto dos
incentivos do "drawback", permanecerão ambos solidários no integral
cumprimento das obrigações dêste
Regujamento ,
Art. 17. Fica assegurado ao Conselho de Polttdce Aduaneira e à repartição aduaneira competente livre acesso, a, qualquer tempo, a depósitos, livi-os de contabilidade e de escrituracão fiscal, bem assim documentos e
comprovantes, a fim de possibilitar o
exame e contrôle da onarecão do
"drawback" .
Parágrafo único. O Conselho de
Política Aduaneira, em colaboração
com, a Carteira de õoméríeo Exterior
do Banco do Brasil S.A. e e Diretoria das Rendas Aduaneiras, adotari as medidas necessárias à execução
dêste Regulamento.
Art. 18 Para a concessão de
«drawback", ter-58-á em vista c subproduto ou resíduo. de-valor mercantil, não exportado. que resulte da elaboraçã-o da mercadoria.
Art. 19. Das decisões proferidas
nos têrmos dêste Regulamento. pelo
Chefe da repartição aduaneira caberá recurso voluntário para o Conselho Superior de Tarifa, no prazo e
na forma da lei.
Parágrafo único. As despesas decorrentes de 'díligênclas necessárias
correrão por conta do interessado,
com o prévio depósito da importância
na repartição aduaneira,
Art. 20. Os atos oficiais referentes
à aplicação do regime do «drawback"
gozarão de prioridade para a publicação no Diá1·io Oficial da União.
Al't 21. OS casos omissos serão
resolvidos pelo Conselho de PolíticaAduaneira.
Art. 22. àste Regulamento entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogado O Decreto n? 50.485, de 25
de abril de 1961.
Brasília, 16 de junho de 19ü4; 1439
da- Independência e 769 da República.
H.

DECRETO NO;> 5;';.%8

O Presidente da Repúbíca, usando
da ntnbuíçâo que he confere o lu't.

37, inciso I, da Constituição, decreta
Art. I'? Fi<la reestruturada no iVI1mstérro das Rel.:?"çóe,s, Exterlore-s, a Co-o
missão Nacional da Organização d J.:~
Nações Untdes pa-ra a Anmentaçãc .:
a Agricultura (l'-'AO) .
ArL 2" A comissão Nacional da
FAO participará como órgão C'~··-1l1
tivo e -de assessoria técni-ca no exam~
Iormulaçôes da política do Governo
.orasileíro em relação a todo o campo
de atavidades da FAO. ,
Parágrafo único. A coordenação 19.."
atividades da Ol'ganiza,;ào das Unidas para. e Alimentação e Agricultura
e a ligação entre a FAO e as' repartícões cnciers e demais entidades pú.,
blicas e prrva-Sas brasileiras intcressedas nos tr-abalhos da Y!'Ao contá-

e

miarão da competência exclusdv

-o

Ministério das Relações L.>.~21·;Gres.
Art, 3'1 A Ccmíssâo xacto:v.' da
FAO com; vr-se-á ue -onee membr ,
de"ignados};;_
Prestdente da .Repúblioa, sem ônus para o Tescuro Nacícnal, medlamte indicação ,'--: J"ijnis~

ta-o ele Estado das Rela-ções nxter:ores.

Art. 4° A Comissão será presidida
pele Secretárro G8-"S.l Adjunto para
Orgenísmos Internacionais' do MirJs-

térlo das Relações Exteriores.
Art. 50 A Comissão poderá convi.dar rpa..ra participar de seus trabalhos
representantes de órgãos cuja colahoraçêo julgue necessário), quando tra.,
tar de aspectos especiais de alímentaçao e agricultura.
.art. 6Q A Comissão poderá constituir subcomissões "ad hoc" Dar, o
estudo de problemas r:-: ~.~os.
Art. 7(,1 O Ministro de Estado das
Relações Exteriores baixará as instru ~
çôes necassárlas ao funcionamento da
Comissão Nacional da FAO.
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t3.'nte da Minístérâc do Tl"abal.1.o e
Prevídêneia Social; "um representante do Mmistérío da Saúde; um reprerevogadas as dísposloões em contrário.
sentante do .Ministéri o da Fazenda;
0
Brasília, 16 de junho de Hl54; 143
u-: representante da Coordenação Geda Independência e '7{)',l da República,
ral elo .Planejamento Nacional; '.IDl
representante da Superintendência da
H, 'CilSl'ELLO BRANCO
Desenvolvimento do Nordeste e uni
pu.oo da Cusüuc
representante da Superintendêncía da
Política Agrária,
Parágrafo Mico. A comissão é suDECRETO N9 53, s69
DE 16 DE
bordinada diretamente 0.0 Mímstro
JUNHO DE 1964
de Estado das Relações Exteríorgs.
Art. 2\1, A Oom.ssáo será presidida.
pelo Secretárto Geral Adjunto para
Aprova o Regulamento da Comissão
Org.amsmcs Internacionais do MinisNacunuü da orfjanáaçúü ãas Natério das Relacões Exteriores e elegerá
çôes Vmâas para a Alimentação 8
a Açriciütura (F'AO) ,
ela própria, Um Vice-Presidente.
Parágrafo único. Os membros da
o Presidente de República, usando Comissão, quando não puderem COlTIperecer
pessoalmente a alguma reuda atribuição que lhe eonrere o arttmão, poderão fazer-se representar por
go 87, item 1 da Constàtuiçâe, deurn suplente, devidamente credenereta:
ciado. "
Art 1'>. Fica aprovado o RegulaArt. 3° seci:etariará a Comissão o
mente de Comi~são Nacional da OrCnefe da. Divisão de Conferências,
ganização das Nações Unidas para: a
Organismos e Assuntas Gerais do MiAlímentaçâo . e a Agrtculturu (FAO) ,
nistério das Relações gxtericres, fiassinado pelo Mi-nistro das Relações
cando a cargo da referida Dívísâo os
Exteriores.
serviços de atas e de documenta cão
Art, 29. nete decreto entrará em
dos trabalhes.
vigor na data de sua publicação, reArt, 49 Compete à Comissão manvogedas as disposições em contrário,
ter-se informada sôbre as atividades
da. Organização das Nações Unidas
Brasília, 16 de junho de 1964; 143.9
9
para a Alimentação e a Agricultura
da Independência e 7ü da República.
(FAO) , particularmente aquelas que
H. CASTELLO Br..'\NCO
se ligam ao Brasil, podendo sugerir "medidas que facilitem melhor entrovcsco da Cunha
sarnento entre êsse organismo e repartições Oficiais ou outras entidades
Regulamento aa Comissão Nacional
brasileiras,
da Organização das Nações unidas
para a Alimentação e a .Açriculiura.
Parágrafo único. A Comissão poderá constituir subcomissões "ad hoc"
P[<1'g o c-cuco de orobemas ecpecíí'iArt.19A Comissão Nacional da
Organização das Nações Unidas para
ccs e solicitar, por intermédio de seu
a Alimentação e a Agrtcultura (FAO) ", Presidente, a cooperaçâo de especía-,
criada pelo Decreto no 38,730, de 30
listas, servidores públícos .ou não. que
de janeiro de 1956 e reestruturada
nossam romecer elementos "úteis 2.pelo Decreto no 53.968, de 16 de junho
seus trabalhos.
de 1964, compõe-se dOS seguintes
Art. 51! Além de presâdlr as sessões,
membros, nomeados pelo Presidencompete ao Presidente dar ínstrucões
te da República, sem ônus para o Te,
de ordem geral para o desempenho
souro rjraeíonal: secretário Geral Adr].~l..s fínabdndes da Comissão e p ara
junto para Organismos Internecíonacs,
organização de seus serviços,
do Ministério das Relações Exteriores;
Chefe da Divisão de Produtos de BaArt.. 6'1 As sessões serão realizadas
se, do Ministério das Relações Exteordínàrtamente no curso da primeira
riores; Chefe da Divisáo de Cooperasaman de cad- mês, em dia e nora
ção Econômica e Técnica, do Minisfixados pelo Presidente com antecetério das Relações Exteriores; um re,
dência mínima de 5 dias.
presentente do Ministério da Agricultura; um representante do Ministério
Art. 7g O Presidente, Ou seu substia Educação e Cultura; um represen.,
tituto, poderá convocar sessões ex ..
Art, 8\1 O presente D2CI'eto entrará
em vigor na data, de sua- pubücaçâo,

traordínárias. desde que justtücadas
por motivos relevantes.
Parágrafo único. Qualquer membro da ComisSão poderá propor ao
presidente a 'convocação de reuniões
extraordinárias .
Art. av As deliberações v-t-ão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à Sessão.
Art. 99 As sessões da Comissão não
serão públicas.
parágrafo único.
Mediante. proposta do presidet.'1te ou de qualquer
membro. poderão ter acesso às sessões pessoas especialmente convidadas.
Bra.silia, 16 de junho de 1964. Vasco da Cunha.

DECRETO N° 53.970
JUNHO DE

DE

17

DE

1964

Aprova o Regimento Interno da Co,
missão de Alimentação das Fôrças
Armadas, do Estado-Maior das Fôrças Armadas.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe.,
deral, e tendo em vista: o disposto
no art. 6° do Decreto nO :.>2.950, de
26 de novembro de 1963, decreta:
Art. 19 Fica aprovado o Regimento
Interno da Oomíssão de Alimentação
das Fôrças Armadas. do Estado-Maior
das Fôrças Armadas, que acompanha
êsta decreto, e vai assinado pelo Chefe
do Estado..M aior das Fôrças Arma,

das.
Art. 29 f:'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação. revogando.se as disposições em centrário.
Brasília, 17 de junho de 1964; 143°
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

CAPÍTULO I

Da finalidade e competência

1. A Comissão de Alimentação das
Fôrças Armadas (CAFA) , criada em
caráter permanente pelo Decreto nú,
mero 52.950, de 26 de novembro de
1963, é um órgão integrante do Estado.Maíor das Fôrças A r m a das
(EMFA) e subordinado ao respectivo
Chefe, por intermédio da 4l!- Seção.

Tem por finalidade estudar e propor
so!uÇÔE:S para os problemas relacío.,
nados com a alimentação das Fôrças
Armadas, especialmente no que se refere à fixação dos diversos tipos de
rações de víveres para uso na paz e
em operações.
.
2. Compete à CAFA apresentar recomendações, pareceres e sugestões
sôbre assunte; de alimentação que
sejam submetidos à sua epreciacâo,
cabeodo-Ihe normalmente estudar,
coordena?' e propor medidas, visando:
1. à instituição de uma doutrina
sôbre alimentação nas Fôrças Arma.,
das, de acôrdo com as missões que
possam ser atribuídas :..08 elementos
de cada uma dessas Fôrças;
2. à fixação periódica .dos tipos de
rações que. atendam às necessidades
de emprêgc dos elementos das Fôrças Armadas nas diferentes situações
táticas e de emergência, bem como
à escolha dos componentes e deter,
mmação. de suas caractertstícas e
composiçã-o química:
3.. ao estabelecimento dos tipos de
rações de uso e caractenstícas comuns
a mais de urna Fôrça;
4. à, confecção ou montagem, aná,
hse e experimentação dos protótipos
das rações fixadas;
5. à adoção definitiva, e conseqüente padronização, não só das cara terlstdcas <composição qualitativa
e quantitativa, valor calórico e par.,
tículartdades de embalagem), como
d-o material e ingredientes utilizados
na confecção dos vários tipos de ra;
cões estabelecidos;
6. ao estabelecimento. da forma de
aplicação pelas Fôrças Singulares,
por seus órgãos legais, dos recursos
financeiros destinados :\ experimentação 'e produção de rações de re,
serva, de modo a assegurar o inte.,
gral cumprimento do programa préestabelecido;
7. ao aproveitamento da Indústria
civil e militar e de outros' recursos
nacionais, bem como ao desenvolvimente de iniciativas industriais, .endc
em vista a produção a montagem e
a estocagem das rações operacionais
para as Fôrças Armadas; .
8. à elaboração e à execução do
programa de experimentação e de
produção de rações, com base nas m,
formações de cada Fôrça, e tendo em
vista o preparo da mobilização. das
Fôrças Armadas;
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9. à elaboração periódica das -ta'belas de fixação dos valores das etapas e dos. complementos à Ração Oo,
mum para as Fôrças Armadas, tnclu.,
sive dos quantitativos destinados à
fabricação das rações de reserva, tudo
com base nos dados e informações
recolhidos pelos Grupos de Rerpre-sentantes de cada Fôrça.
2.1. A produção e .; suprimento
das rações que forem de -uso e car acteristicas comuns a mais de uma
Fôrça deverão ficar somente a cargo
da Fôrça Singular que as, empregar
em maior escada. assegurando-se a
esta última a indenização dos res,
pectivos ,fornecimentos. Para isso, os
pedidos de suprimento respectivos deverão ser feitos por· intermédio da
OAFA.

4) . Grupo de
Representantes da.
Aeronáutica.
- Um oficial, superior do Qua.dl'o
.de ortcters Aviadores, que possua o
Cursa de Estado-Maior, representante do EM Aer;
- Um oficial superior tnédíco da
Aeronáutica, espec'alizado em nutrição;
- Um oficial superior intendente
da Aeronáutica.
b) Grupo de Assessôres Técnicos.
c) Pessoas auxiliar.
A CAPA disporá para os seus serviços de um arquivista, um datilógrafo e um estafeta, pessoal êste a
ser acrescido ao ereüvo auxntar da 4l;\
Seção.

CAPITIJLQ TI

CAPITULO In

Da Organização e OOmposição
3)

A

Da designação de Funções

CAFA terá a seguinte orga-

meação:
a) Grupos de Representantes.
1) Grupo de Representantes do

exercida pelo Chefe da 41J. Seção do
EJMF A ou por um oficial superior da

l!lMFA.

EMFA.

_ Chefe da 41J. Seção do EMFA ou
um ofícíal superior da mesma Seção;
- Dois oficiais superiores de serviço, sendo um médico e outro intendente, adjuntos da 4~ seção do

5) A função de Secretário execu-'
tivo da comissão será exercida por
um dos oficiais superiores de serviço
(médico ou' intendente), adjuntos da
4~ Seção do ~A.
5.1) NoS casos. de falta ou impedimento dos oficiais citados no presente Artigo, o Chefe do E1\1lFA designará, por proposta do Presidente
da CAPA, um, outro cücíaí superior,
médico ou intendente, em serviço em'
outros órgãos do EMF A, para' exer-'
cer a função úe Secretário executivo.
6) Caberá ao oficial que tiver precedência hierárquica na composição
de cada um dos Grupos de Representantes das Fôrças a chefia do respectivo Grupo.
7) A Comissão poderá solicitar ao
Chefe do EMFA, para o trato de problemas específicos, dentro de. suas
á tribuíções, a colabora-ção temporária
de uma assesorta técnica, constituída
por elementos especializados civis, ou
representantes de organizações militares.
8) Os componentes do Grupo de
Representantes do EMFA serão designados e dispensados em Boletim In-

l!lMFA.

2) Grupo de Representantes do
Exéroito.
_ Um oficial superior do Quadro
de Oficiais das' Armas, que possua o
Curso de Comando e Bstado-Mador,
representante do ~ME;
- Um oflcíal superior médico militar, especíaltzadc em nutrição;
- Um oficial superior intendente
do Exército.
3) Grupo
de Repr~entantes da
Marinha.
- Um Oficial superior do corpo da
Armada, que possua o. Oursc de Comando e Estado-Ma;ior, representante do EMA;
- Um oficial superior médico da
Marinha, especíalízado em nutrição;
- Um oficial superior intendente
da Marinha.

4)

A

presidência da CAFA será

mesma Seção, a critério do Chefe do
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terno peJlo Chefe do EMFA; por proposta do Chefe da 4~ Seção.
9) Os oficiais componentes da OAFA estranhos aos quadros do EMF'A
serão designados, medíamte indicação
dos respectivos Ministérios, por porteria do Chefe do ~ EMFA, e exercerão sua. atividade' sem prejuízo das
funções normais nas respectivas Fôrças. A dispensa será feita também
por portaria do Chefe do EI\i1FA.

No entanto. cuando convocados paTa as reuniões, "Ou no cumprimento .9:8
missões da. CAPA. os representantes
das 'Fôrças serão obrigatõríamente
dispensados das suas atividades, nor-

mais pelos respectivo chefe.
10) A designação dos assessôres
técnicos militares será feita pelo Ministro da Fôrça a que pertencerem e
mediante solicitação do Chefe do
EMFA, atendendo à proposta do Presidente da CAPA.
11) A utilização, como assessôres,
de técnicos civis que façam parte dos
quadros de servídores. públicos obeder:erá à legislação concernente aos
mesmos.
CAPITULO

IV

Da Discriminação das Atribuições

oncr- do EMFA;
1) baixar diretrizes para a elaooração de planos e programas para as
atividades da Comissão;
2) aprovar cc planos e programas
das atividades da CAFA;
3) aprovar o programa para a experimentação e produção das rações
necessárias ao atendimento deca.da
12) Incumbe ao

Fôrça';

4) aprovar as recomendações, pareceres e' sugestões da Comissão, propondo Ou determinando a adoção das
providências decorrentes.
13 - Incumbe ao Chefe da 4t;lo Seção:
\ 1) dirigir e coordenar OS traoalhos da CAFA, quando exercer a sua
presidência, ou supervísíoná-los, tudo
por delegação do onere do EMFA;
2) remeter ao Chefe do EMFA, DOm
o seu parecer. os planos e programas

das atívtdades da CAFA, elaborados

de acôrdo com as diretrizes recebidas;

3) assessorar o Chefe do EMFA nos

assuntos relacionados com a alimentação das Fôrças Armadas;

4) propor ao Chefe do EM:FA tô-'
das as medidas adequadas para o
perfeito funcionamento da' CAFA;
5) propor ao Chefe do ElMFA os
nomes dos componentes do Grupo
de Representantes -do EMFA, <U3S1m
COmo solicitar à mesma autoridade a
indicação pelos Ministérios .respectdvos, dos nomes dos integrantes doS
Grupos de Representantes das Fôrças na CAFA e, quando necessário, a
obtenção do concurso de esseseôres
técnicos.
14) Compete ao Presidente da CAFA:
1).

dirigir e coordenar os trabalhos

da CAFA, por delegação do Chefe da

4? Seção, nos' têrmos do presente Re-

gimento;
2) oonstdtuír os grupos de trabalho
que forem necessários à realização de
tarefas de rotina e especiais;
3) orientar, coordenar e controlar.
pessoalmente ou por intermédio do
Secretário executivo, a execução das
tarefas atribuídas aos grupos de tr-abalho;
4) "solícítar por intermédio dos oheres dos Grupos de Representantes de
cada Fôrça as providências. de âmbito da Fôrça respectiva, relativas às
atividades da 0AiFA. complementando-as, quando necessário, por outras
de 'atribuição do Chefe do. EMFA;
'5) submeter sempre que necessário,
à aprovação do Chefe do Eu."VTIFA. por
intermédio do Chefe da 4::r. Seção, as
resofuções da Comissão;
6) orientar e coordenar a execução
das medidas conseqüentes das determinações do Chefe do EMFA;
7), assinar todo o expediente doa
Comissão, podendo, também, _p8.ra isso. delegar poderes ao Secretário executivo;
8) ligar-se diretamente com as organizações governamentais ou não.
do pais e do estrangeiro, nos assuntos de ínterêsse da comissão, nepletandc essas, ligações. quando necessário. por outras de atribuição do
Chefe dOEJl\lIFA. De modo especial.
manter ligação com os institutos tecnológicos e de pesquisas ~ com os la-
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boratórtos de análise de alimentos e
comissões congêneres;
9) propor ao Chefe do' EMFA, por
L"":Ltel'inédio de, Chefe da 4::- Seção, el'Ü,,:,
gíos ao pessoal vinculado à CAFA.
15) Incumbe ao Secretário executivo da CJI.,.FA:
1) manter o Presidente da CAPA
informando sôbre todos os assuntos
administrativos da alçada da Comissão e assessora-lo nos de ordem técnica relacionados com as atividades
do Serviço a que pertencer;
2) orientar, controlar e coordenar,
quando incumbido pelo Presidente da
CAFA, a execução .das tarefas dos diversos 'gl'UPOO de trabaJho da Comissão;
.
3) fornecer os dados e as informações que facilitem o cumprimento
das tarefas dos grupos de trabalho
da CAFA;4) provídencíar a convocação dos
componentes da CAF1A para as reuniões marcadas pelo Presidente;
. 5) orientar a redação das atas das
rcuníões-da CA~A, lendo-as, quando
tôr o caso, para discussão e aprovação pelos presentes;
6) redigir o expediente da Comissão;
'7) assinar o expediente que fôr
determinado pelo Presidente da CAFlA;
8) dirigir todos os trabalhos administrativos e de secretaria da CAPA;
9) orientar a organização do arqUivo de documentos da.CAFA.
1'5.1) O Secretário executíwo será
auxiliado nas reuniões da Comissão,
para f,ins de anotações, por um dos
ofíciads presentes, mediante rodízio
entre os Grupos de Representantes de
cada' Fôrça.

16) Incumbe ao outro oficial de
serviÇo integrante do Grupo de Representantes do EMFA assessorar o
Presidente da"CAFA nos assuntos
técn'cos de alimentação relacionados
com as atividades do Serviço a que
pertencer. Compete-lhe, particularmente, dar organização aos seguintes
tipos, de. cadastro concernentes à alimentação:
1) cadastro das indústrias a}imentares nacíonaís;

2) cadastro dOS produtos alimentícios brasileiros, com suas específícações e resultado de análise;
3) cadastro das instituições científicas e tecnológicas (institutos de nutrição, comissões de alimentação, laboratórios de análises de alimentos,
etc.) ;
4) cadastre da legislação concernente'
5) cadastro de publicações técnicas
(nacionais e estrangeiras);
6) cadastro da produção e custo
de alimentos.
1'1) Os Chefes de grupos de traoa-.
lho serão responsáveis pela execução,
nos -prazos fixados, das tarefas atribuídas aos .respectivos grupos.
18) Os Grupos de Representantes
de cada Fôrça, no exercício de suas
atividades, deverão entender-se com
os órgãos e autoridades competentes
de seu Ministério, a fim de transmitirem à Comissão as dec.sôes que
e~ressemo ponto-de-vista da respectiva Fôrça.
19) Os assessôres técnicos poderão
ser desígnedcs para integrar os Grupos de Representante de cada Fôrça
ou os grupos combinados de trabalho
que sejam constituídos para estudo
de assuntos especi-alizados de alimentação.
2'0) Os trabalhos de secretaria e
arquivo-da Comissão serão executados
pelo pessoal auxiliar da 4~ seção do
Ei\11i'lA previsto na letra c ç10 Art. 3Q
2{).1) Quando o desenvolvimento do
serviço o justificar. poderá ser erganizada uma secretaria privativa da
CAPA, dotada dos elementos julgados
necessários ao desempenho dos serviços de protocolo, expediente e ar ..

qu.vo.

CAPÍTULO V

Do

Iuncionamento

21) A CAFA funciooaJ.·á sob a. direção e coordenação do respecti-vo
Pmesídente em sessões ordinárias ou
extraordinárias, que, conforme os assuntos ventãados, terão caráter ostensivo ou sigiloso.
.
21.1) Em principio, as reuniões seTão convocadas a fim de que a CA-FA
tome conãieeímenco, discuta e delibere
sôbre assunto de ínterêsse geral das
Fôrças Armadas, relatado de acôrdo
com o disposto no aet. 24.
.
21.2) Pili reuniões ordínárias orecuar-se-ão no~MF:A, -emvpríncípio,
mensalmente, em dia, hora e com
agenda nxaêos pelo Presidente da
ConrisSã<>.
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21.3) As reumoes extraordinárias
realízar-se-ão em dia, hora; local e
com agenda fdxados pelo Chefe do
!EMFA.
2,1.4)

.

As reuniões e o expediente

que versarem sôbre rações operacionais terão caráter sigiloso.
~
22) Haverá "quorum" para a reuníâo sempre que estiver presente pelo
menos um membro de cada Grupo' de
Represeil1Jtantes do EMiFA e das Fôrças
Singulares.
.
23) .As reuniões da CAFA obedeceirão à seqüência abadxo:
a) leitura, discussão e votação da
ete da reunião amterãor, podendo a
Ieítuna da mesma ser dispensada pelo
plenário;
b)

leitura do expedâente:

c)

ordem do día.

24) Os assuntos submetidos à .apreciação da Comissão, ou que sejam da
sua competência, serão pelo prestdente díetrlouidos a um grupo de trabaãho ou membro, como relator.
25) Terão etrcito a voto nas reuniões plenácías da 'comissão, em todos Os assuntos que forem objeto de

deüberação, o presidente da CAFA e
os Chefes dos Gr,UiP"Os de Rep1'lesen;ba,n_

tes de cada uma das Fôrças, sendo
que estes transmótírão as decisões das
respectívae Fôrças.
25.'1) Em caso de faltas e .lmpedimentes, terão direito a voto os substitutos previstos no art. 30.
26) A conclusão apresentada pelo
:re'lator e aprovada em plenário por
matorh de votos, com ou 'sem modíatcacões, constícue-ã resolução da
CAFA.

26. n

.
Em 0005'0 de empate

na votação, caberá ao presidente da CAFA
<dar ° voto de qualidade.
,2,6.2) S'e necessáaão, cópias' dos pat-eceres serão dietrâbuídas aos Chefes
dos Gl"'llJPOS de Representantes com
la antecedência devida para o competente estudo.
27) As resoluções da. CAPA serão
u-edígidaa pelo relator, de acôrdo com
o que houver sido deliberado pela Co;
missão.
28) As recomendações, pareceres e

membros presentes:
C) súmula dos tralballios.
. 29.1) .As at~. serão datdlogranadas,
ríoando os oragenaas colecionados em
:uma pasta e fornecendo-se antes da
neuníâo dla Comissão, um,a' cópia aos
Chefes dos Gropos de R€iPres<enftao:1rtes
de cada Fôrça.
b)

CAPÍTULO VI

Das substttuiçôee
30) Nas faLtas e ímpedímentos even.,
buaís, aJS substituições dos íntegcaenes

da eAFA serão realizadas dle acôrdo

oom o- que se segue:
a) Presidente da C~A, pelo oficial
maas antsgo pronto, dos, Grupos de
Representantes;
b)

oneres dos Grupos de Repl1€sen-

dantes das Fôrças, pelo ofi'ci'al mads
antigo do reepectsvc Grupo que estiver presente;
c) Secretário-Executivo, por outro
oficial de serviço do Grupo de Representantes do ElVIFA, que acumulará as funções daquele, e vice-versa,
CAPiTULO VIr

Das disposições. gerais
31) As missões que até então vem
sendo atribuídas à comissão de Es-

tudos e 'Sístematízação da Alimentação das Fôrças Armadas (CESAFA),
e às Comissões Intermínisterlads para
a 'fixação dos valôres das etapas e
dos complementos à Ração Comum
para as Fôrças Armadas passarão à
a-esponsabilldade da C'AFlA.
32) Os casos omissos neste Regimento Interno e as dúvidas de interpretação serão 'resolvidos pelo Chefe
do EMFA, por proposta da CAFA e
mediante parecer da.4? Seção.
33) nste Regimento Interno entrará
em vigor na data de sua.: aprovação'.
'CAPíTULo VIII

Das disposições transitórias
sugestões da Comissão' serão suometidos pelo presidente, sempre que ne34) A fixação dos valôres das etacessário, ao Chefe' do EMFA, através
e dos complementos à Ração Coda 4? Seção, para os. fins do número pas
mum para as Fôrças Armadas, para
4 do art. 12.
.
o 19 semestre de 1964, ficará a cargo
29) 'I'ôdas as sessões da Comissão
serão cónségnadas em Dita que, após da Comissão Interminísteríal 'deslgnada para êste fím.
aprecdada e aprovada na reunião se~
Em 17 de junho de 1964. - Gene,g;uinte, será. assinada pelo Secr:eftãil'i'oral-de-Exército pery Constant Bem':'
Exec'Uitivo. Da ata constarão .obriga. laqua, chefe do Estado-Maior das
tõrtamente:
Fôrças Armadas.
U) data, hora e local da reunião:
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DECREI'O NQ 53:971

DE

19

DE

gtslações sõbre comércio exterior; as
do presente Acôrdo de
modo a promover .e a estimular as
relações de comércio entre os dois
países.

dísposíçôes

JUNHO DE 1964

Promulça o Acôrdo de Comércio entre
08 Estados
Unidos do Brasil e a
República da China.

ARTIGO

o presidente da República, havendo

o Congresso Nacional aprovado, pelo
Decreto Legislativo nv 38, de 1963, o
Acõroc de Comércio com a República
da China, assinado em 28· de dezembro de 1962;

E havendo sido trocados os respectivos Instrumentos de Ratificação no

rr

partes contratantes adotarão as
medidas apropriadas, a fim de facilitar '0 intercâmbio de mercaoones,
e as autoridades competentes dos dois
pá.íses concederã-o as nccessànas a.utorízações de exportação e importação,
em conformidade com as leis e regulamentos de seus respectivos países.
As

Rio de -Jnneíro, em 21 de fevereiro

de 19'64, decreta:
Que o mesmo, apenso por cópia
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle

ao

ec contém.

Brasília, 19 de junho de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.
H.

CASTELLO

HRANCO

Vasco da Cunha

AçóRDO DECOM:é::RCIO ENTRiE OS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E
A REPúBLICA DA CHINA

o

Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrnc da República da
China, animados do desejo de desenvolver as relaçóeg comerciais entre 03
dois países, num clima o-e anuzado e
mútuo' entendimento, resolveram celebrar-um Acôrdo de Comércio e, para
tal fim, nomearam seus Plenipotenciários, a saber:
O' Excelentíssímo Senhor presidente
da República do.' Estados Unídos do
Brasil, Doutor João -Beíchior Marques
Goulart, a sua Excelência o Senhor
Professor Hermes Lima, Mimstro de
Estado das RemçõesExteriores; e
O Excerenzissrmc Senhor presidente
da República da China, Generalíssimo
Chlang Kat-Bhek, a Sua Excelência
o Senhor Doutor 'I'i-Tsum-Lt, Embaíxador Extraordinário 'e Plenlpotenciário da Repúbltoa da China junto ao
Govêrno Brasileiro;
Os quais. após terem exibido seus
plenos poderes; achadoa ém boa e devida forma, convieram no seguinte:
ARTIGO I

partes contratantes aplicarão, em
conformidade COm as respectivas le&

ilé\TIGO m
autoridades competentes das
partes contratantes "reservam-se o direito de exigir, para as mercaôorrasa serem importadas, certificados de
origem emitidos no pais produtor.

As

ARTIGO IV

partes contratantes comprometem-se a reprimir, no comércio entre
ris dois países, a circulação ou venda
de produtos oom falsas declarações de
origem, qualidade ou tipo.
As

ARTIGO V

a

validade das'autortzaçôes de exportação e ímportaçâc, concedtéas pe,
las autoridades competentes das partes contratantes durante a vigênci-a
do presente Acôrdo, não será prejudicada pela expiração dêste instrumento.
ARTIGO VI

O Govêrno de cada uma das partes

contratantes c-oncederá aos produtos
orígmários da outra par-te ou que a
ela se destinem, produtos esses pagos
em uma das moedas mencionadas no
Artigo VII do presente Acôrdo, tratáiiiento nOO menos 'favorável do que,
o concedido a produtos semelhantes
orfgmártos ou destinados a qualquer
outro país e pagos nas citadas moedas, no que diz respeito à taxa de
câmbio, ao Iícencdamento de exporta;
cão ou importação e a outras medidas
referentes ao câmbio, com exceção dos
tratamentos especíaâs concedidos ou
que venham a ser concedidos por
qualquer das partes contratantes em
vi-rtude de sua participação ou adesão,
atual ou futura, a acôrdos Internacionais sôbre tarifas alfandegárias,
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zonas livres de comércio, uniões aduanetras, organizações regionais de integração econômíoa, ou tra.ta~~ ou
acôrdos sôbre comércio rrontetríço,

do mês do quinquagésimo primeiro
ano da República da China.
Pelo Govêrno dos Estados Unidos

ARTIGO VII

Pelo Govêrno da Repúbli-ca da Chí.,
na; Ti-Tsum Li.

As partes contratantes concordam
em que todos as pagamentos das tran;
sações . comerciais reahzadas 'e-ntre os
Estados Unidos do Brasil e a República da. China serão feitos em dóIa.res dos Estados Unidos da América
ou em qualquer moeda de 1ivr~. conversibítídacte que entre si convierem
a aceitar, respeitadas as leis, regulamentos e normas de câmbio e de comércio exterior vigentes, ou que possam vir a vigorar em cada país.
ARTIGO

vnr

O presente Acôrdo será ratífícado
dentro da maior brevidade possível de
conformidade com as disposições constitucionais de cada uma d,- partes
contratantes. Entrará em VIgor tnnta
dias ",pós a troca dos instrumentes
de ratáttcacâo na Cidade do RIO de
Janeiro
permanecerá em VlgOT pelo
período de 1 (um) ano. Se pelo .~e
no- até três meses ante-s da expiração do período mencionado, nenhum
00,:; governos houver comunicado ao
outro sua mtençào ne denunciar o
Acôrdo, continuará o mesmo em VIgor
pelo período de 1 (um) ano e por
sucessívos pertoaos anuais. O Govêrno
de qualquer das partes contratantes
poderá notificar o. outro, pelo menos
três meses antes do tórmmo de um
dos supracitados períodos, de Sua intenção de denunciar o Acôrdo.
<

do Bí-asíl- Hermes Lima.

DECRETO NQ 53.972
DE 19 DE
JUNHO DE .1964
Autoriza o Ministério da Fazenda a
dar garantia do Tesouro Nacional
à operação de crédito que menciona.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, número 1, da Constituição,
decreta:
Art. 19 E' o Minístéric da Fazenda.
autorizado a dar a garantia do Te~
souro Nacional à operação de crédito
que a Compannia de jâíetricidade do
. Amapá- OEA, realizar no exterior,
com emprêsas estrangeiras ou ínstd ~
tuíçôes financeiras Internacionaís, até
o montante de US~ 3.2Q4.940,QO (três
milhões, duzentos e quatro mil, novecentos e .quarenta dólares) .para a
aquisição de equipamento eletromecânico destinado à cónstruçâo do
Sistema Elétrico "Coaraoy Nunes",
decorrente do aproveitamento do desnível da Cachoeira" do Paredão, no rio
Araguari ,
Artigo 29 ãste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogando-se as dispostçôes em contrário.
Brasília, 17 de Junho de 1964; 1430
da Independência e 76° da Republ1c a.

ARTIGO IX

O presente Acôrdo é redigido nas
línguas porbuguêsa, chinesa e mgrêsa,
13m dois' exemplares, sendo os três
textos igualmente a-utênticos. Em caso
de divergência de interpretação, o texto em língua ínglêsa prevalecerá.
Em testemunho de que os Plempotencíários das partes contratantes fír~
maram êste Acôrdo e nêle apuseram
respectivos selos.
Feito na Cidade do Rio de Janeiro,
aos dias vinte e oito do mês de dezembro de 1962, correspondente ao
vígésímc oitavo dia do décímo-eegun-

os

H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DEORETO N' 53.973 DE 19 DE
JUNHO DE. 1964
I

Abre pelo Ministério d,a ..' Viação. e
Obras púNfcas o créâito espectot
de Cr$ 28.270.0-o0.<J.O(},QO para o fim
que menciona.

O Pres1dente da República usando
atribuição que Ihe confere com

d~
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o. artigo 87, número 1, da Constitui':' .
.çâo Federal, da autorização contida
no artigo 19· da Lei número 4.282, de
11 de dezembro de 1963, publicada no
Diário Oficial de 4 de dezembro seguinte, e tendo ouvido o Ministério
da Fazenda e o Tribunal de Contas,
em cumprimento ao determinado no
artigo 93 do Regulamento Geral de
contabilidade Pública, decreta
Art.. :'.9 Fica aberto pelo Ministério de Viação e. Obras Públicas, o

crédito especial de
Cr$ 28.270.000.000,00

..
(vinte e oito

bilhões,duzentos e setenta milhões
de cruzeiros) destinado a atender as
despesas com as obras complementá:r:esc:a Rodovia Rio-Bahia

(BR-4)

a seguir discriminados:
I - Trecho Rio de Janeiro-Teresópoüs-Além Paraíba .... 'o....••.
Cr$ 1.770.000.000,00;
II - Trecho Além Paraíba-Feira
de Santana - Cr$ 22.000.000.000,00;
III '-- Acessos:

a) no Estado de Minas Gerais,
inclusive Argerita, Oataguazes, Mirai, Divino, Santa Margarida, Ipatírrga, e Aces.ta, Ubaporanga, raou, 'I'arumtrlm, Sobrálâa, Pescador, Itambacurf, Itinga, Pedra Azul e Medina
-

Crg 3.00Q.000.000,00;
i» no Estado da Bahia, inclusive
Encruzilhada, poções, Dario Meira,
Campo Alegre, .Iaguaquara, Itíruçu,
Santa Inês, Brejõea, Santo Estavam,
roacostá e Serra Preta, Antonio
Cardoso, Feira de Santana, Santa.
'I'erea'nha e Amargoza .
C1"'.:>: 1.000.00.0.000,00.
Art. 2 Q Este decrete entrará em

vigor na data de S'Uh publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de junho de 1964; 1430)
da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Octooía Gouveia de Bulhões
Juar-ez Távora

DEOOEI'ü NQ 53.974 JUNHO DE 1964

DE

19

DE

Abre pelo Ministério da Fazenda, o
crédito especuü de
.
Org 60.0.000.00.0,00, para os fins que
especifica.

O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei .•...•

n Q 4.3'16, de 23 de dezembro de 1963,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas.
nos tênues do artigo 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 1Q Fica aberto, pelo Ministério
da Fazenda, o crédito especial de ....
Crg 6DO.OOO.OGO,OO (seiscentos milhões
de cruzeiros), em favor do Estado da
Guanabara, destinado a auxiliar os
festejos comemorativos do quadrícentenárfo da Cidade do Rio de Janeiro,
em 1965.
Art. 2Q O presente decreto' entrará
em vipor na. data de sua publicação,
revogadas as disposições em G..,ntrárto .
Brasília, 19 de junho de 1964; 143Q
da-Independência e 76Q da República.
H. CASTÉLLQ BRANCO

ootooto -Gcumeia de Bulhões

DECRETO NQ 53.975 JUNHO DE

DE

19

DE

1964

Reorçamiea os Grupos Bxecuteoos subordinados à Comissão de Desenvolvimento Iruiustruü e dá outras
providências.

O Presidente da República, .usando
das: atribuições que lhe confere o
Art. 87, inciso I, da Constltuíçâo, decreta.:
Art. 1Q Para os fins do disposto no
art. 8Q, parágrafo 1Q, do Decreto
nv 53.898, de 29 de abril de 1964, ficam criados ou revigorados os seguintes Grupos Executivos:
a) Grupo 'Executivo das Indústrias
Mecânicas (GEITv.IEC), que absorve
os Grupos Executivos da Indús~ria
Automobilística (OmIA) , da Industría de Máquinas Agrícolas e Rodoviárias (GEIMAR) e da Indústria
Mecânica pesada (GEIMAPE), criados, respeotivemente, pelos Decretos
ns. 39.41'2, de 16 de junho de 19-56;
50.519, de 2 de maio de 1961, e 50. 52G,
de 3 de maio de 1961;
b) Grupo Executivo da Indústria
~l!Ieta.lúrgica (GEIMET)
criado - pelo
Decreto no 50.521, de 3 de mato de
IS61;

C) Grupo Executivo das Indústrias
de Tecidos, Couros e seus Artefa.tos
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(.GEITEC), que absorve os Grupos
Executivos da Indústria Tê x t i I
(GEITEC) e da Indústria de calçados (GECAL.) , criados, respectivamente, pelos Decretos ns. 53,385, de
21 de fevereiro de 1964 e 5-3.5-86 da
,mesma data;
d) Grupo Executivo da Indústria
Qufm~ca (GEIQUJM), que
absorve
os Grupos Executivos da Indústria
Farmacêutica (GEI:FAR) e da Indústria de Fertilizantes, (GEIFERC) ,
criados, respectivamente, pelos Decretos ns. 52.471, de 13 de setembro
de 1963, e '5-2.732, de 23 de outubro de
1963;
e) Grupo Executivo de, Indústria
Cinematográfica (GEICINE), criado
pelo Decreto nc 50.278, de 17 de fevereiro de "1961;
j) Grupo Executivo da Indústria
de Material Eletrônico e Tele-Comunicações (G"EITEL);
g) Grupo Executivo da Indústria
de Produtos Alimentares, (GEIPAL) •
Art. 29 Além das funções previstas
nos decretos referidos nas letras, a,
b, c, d e e .dc artigo anterior, e das
que lhes forem atribuídas pelo Presidente da Comissão do Desenvolvimento Industrial (CDI) os Grupos
Executivos terão como finalidade geral promover e orientar a expansão
e integração das Indústrias do respectivo setor, assim como fomentar
a exportação de seus produtos,
Art. 39 A CDI fixará quais os setore,<;. mdustriais que ficam compreendídos no âmbito das atribuições de
cada 'Grupo Executivo.
Parágrafo único. Para melhor
execução de seus trabalhos, os Grupos Executivos poderão desdobrar-se
em subgrupos.
Art. 4Q Os Grupos Executivos mencionados no art. 19 serão dirigidos
por secreta-toe-zxccunvoe designados
pelo Ministro da Indústria € do Comércio e serão Integrados por um
representante do Ministro Extraordi~
nário para o Planejamento e Coordenação Econômica e de cada um
dos seguintes órgãos: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,
Conselho de Política Aduaneira, guperíntendência da .Moeda e do Crédito, Carteira de Comércdo Exterior
do ,Banco do Brasil S. A., Carteira
de Câmbio do Banco do Brasil Socie-

dade Anônima, carteira de Crédito
Agrícola e Industrial do Banco do
Brasil S.A.
§ 1" Integrarão, ainda, os Grupos
lExecutivos, ou seus Subgrupos, representantes dos demais órgãos oficiais
la que se referem os decretos meneionados no artigo 19.
'
§ 29. Mediante proposta dos respectivos Secretários Executivos, aprovada pela CDI, integrarão também os
Grupos Executivos, ou seus Subgrupos,
representantes de outros 6rgaos?u
entidades oficiais, assim como de SIndicatos associações e outras entidades de' classe do setor industrial correspondente.
Art. 59. O regimento interno da;
Comissão de Desenvolvimento IndustrwJ,estabelecerá as normas de trabalhc dos Grupos Executivos, visando
ao seu perfeito entrosamento com as
atribuições da Comissão.
.Art. 69, Para o exercício das atrfbuiçõe~ conferidas aos Grupos Executívcé. fica o Ministro da IndúStria
e do Comércio autorizado a fixar a
remuneração de servi,ços especializados, de natureza tácnico-admínistratdva, nos lírriffes dos recursos postos
à disposição da CDI, vedada a admíssão de pessoal com o caráter de servidor público.
Art 79. Passarão a ser movimentadas' pelo Ministro da Indústria e de
Comércio, nos têrmos do art. 79 • inciso
do Decreto nv 53.898, de 29 de
eorü de 1964, as verbas constantes
do orçamento para o corrente exercíc'o. destinadas a OOOlTel' às despesas ~ com a instalação e o runcíona,
mento dos Grupos Executivos -que, na
êorma do art. 1Q dêste Decreto; passam à subordinação da; CDI.
Art. 89 • Os órgãos da Adrniríistraçâo Pública, assim como as entidades
e emprêsag privadas, deverão presta!'
aos Grupos Executivos a cooperação
que lhes fôreolicíbada, bem como fornecer-lhes as informações e dados
estatísticos indispensáveis ao cumprí,
mente de suas atrfbuíçõas ,
Art. 99.0 responsável pela Seore;
taria Executiva das Comissões de De,
senvolvímento Industrial e de Comércio Exterior, a que se refere o art. 40'
dos Decretos ns. 53.898 e 53.g99~
ambos de 29 de abril de 1964, passará a ter a -denominação de Secretário-Geral.
â.

nó
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Art. lO.. Passarão a integrar a ,Co~
missão de Comércio Exterior e a Comissão de Desenvolvimento Industrial,
respectivamente, um representante do
Ministro Extraordinário pa-ra o Planejamento e Coordenação Econômica
e o Diretor da Carteira de- Câmbio
do Banco do Brasil' S. A.

Art. 11 Ficam mantidas, as disposições doi Decretos anteriores, mencionados no art. 1ÇI dêste Decreto, no
que não colãdirem com o presente.
Art. 12. ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, re-"
vog.adas as disposições em contrário.
Brastlía, 19 de junho de 1964; ·1439

da Independência e 769, da República.
H. CASTELLD BRANCO

Daniel Pa..raco
octooto Gouveià de Bulhões
Roberto de Oliveira

DECRETO' NQ 53.976

Campos

DE

19

DE

JUNHO DE 1964

Revoga Os I?ecretos ns. 50. 322._..de 7
de março de 1961 e 1. 895, de 18 de
ãeZe1nbro de 1962.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere .o artigo 87, item I, da constttuíção, de-

ereta:
Art. 19 Ficam revogados os De":'
eretos ns. 50.322, de 7 de março de
1961 e 1.895, de 18 de dezembro de
1962.
Art. 29 tste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de junho de 1004; 143Q
.da Independência e 76 da República.
Q

H.

CASTELLO BRANCO

. Milton Soares Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arthur da Costa e Silva
Octávio Gouveia de' Bulhões
Juarez Távora

DEORE'I10 N9' 53'. sn

-

DE

22

DE

JVNHÓDE 1964

Declara
de uiliàaàe PÚblf;ca, pf.tra
fins de aesasmnmaçõo, conjunto
residencial, edzficado em ·terreno.
aa Unuic, sZtuada nj> Estado da
GuanaIJara, na antZga «Chácara
do Algodão".

o Presídenta da República, no o.1SO
das atrtoutções que lhe são conferida" pelo Item r, d-o art. ~., da Constituição, e na conformidade do que
dispõem o art. 6° e o _art. 59, alínea
"p", do Decreto-lei" nv 3 ....6'5, de 2:1
de junho de 1941 e o art. 19 da Lei
nv 4.1ü6, de, 26 de julho de 1962, decreta:
ArL 19 Fíca declaredo de utãidade
pública. para fins de desapropriação,
o conjunto residencial edificado em
terreno' da União, sítuadr no tsteeo
da Guanabara, à - ruas Pacheco Leão.
FéTnando de Magalhães, 'B. Estela,
Camínhoá, Abreu _i'i8Jlho, da
cela
e da Fábrica, localizadas na antiga
"Chácara do Algodão", sob o número 12, da Lagoa Rodrígo de Freitas.
Parágrafo 'único. i>. isclaraçâo de
utüídade pública, para fins -íe desapropriação, fica estendida aos terrenos en; que está construído o conjunto resídencieâ de que trata êste
artigo, desae que pertençam a tercetros, provado por título hábil de domínio.

Art. 29 A "esaprcprtaçâo a que se
refere o presente -ecreto é ccnsíc .
rG.dade urgência para os- efettos do
art. 15 do Decratc-icí o- 3.365, de 21
de junho de 19'41, modi'" -do pelo
art. 29 da Lei no 2.786, de 21 0.8 maio
de·1956 .

Art. 39 ltSte decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as dísposiç " : em -ontráréo.
Brasília, 2-2 de junho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.

ca.

Moacyr Veloso Cardoso de Oliveira

H.

neieo« Lavenere-Wanaerley

OctaVio Gouveia de Bulhões

CA6TELLO

BRANCO
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DECRETO _N? 53 _978 JUNHO DE 1964

DE

22

DE

sner« a antiga Tabela única de Ex·
tranumerárto~Mensalista do Minis·
térío da Fazenda' e dá outras pro.
vidêndas.

o Presídents da República usando

oe atribuição

que lhe confere o artL

gc 87, item I, da Constituição, de.
ereta:
Art. 19 FiCa alterada, na torma dos

anexos, a Tabela única de Extranumerárío.mensalísta do Mmístérío da
Fazenda, aprovada pelo Decreto número 27.654, de 29 de dezembro de
1949, e retificada pelo Decreto número,29.115, de 10 de janeiro de 1951,
para o fim de incluir nas antigas séries funcíonaía de Auxiliar Adrmnís,
tratdvo e Bscrevence-Dactüógrafo, as
seguintes funções:
3 - Auxiliar Administrativo, referência "24";
4 - Escrevente.Dactílôgrato, referêncía "2-2";
5 _ EscreventeHDactilógrafo, rererêncía "21"; e
1 -Escrevente-Dactilógrafo, rcrerêncía "20""

Parágrafo único - As funções enumeradas neste aa-ttgc estão 'ocupadas
pelos servidores cujos nomes constam
da relação nominal anexa."
Art. 29 São consideradas suprimidas," a partir de 5 de janeiro de 1960,
13 (treze) funções de referência 19,
da antiga Tabela única .de Extranu,
merárío.mensalísta do Ministério da
Fazenda, ocupadas por canos Nastem, Adolpho Pacheco eColli, Lo\L
rival Saníní, Salvador Grossí, sran,
cisco Zorlengo Loverro, José Paiva
de Farte José Antoniade Inglez, Cidde Finotto, -Dulce Vilas Boas Câmara,
João Simões, Alice de Carvalho
Campanha, Olga Cardim Rêgo e
'I'ereztnha Braz.
ATt. 3? As alterações de que trata
êste Decrete> prevalecerão o partir da
vigência d-o Decreto no 27.654, de 29
de dezembro de 1949.
Art_ 4° O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publí.,
cação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 22 de junho de 1964;' 1439
da Independência e 76? da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

DctáVZo Gouveia

d~

Bulhões

.

&:
TABELA úNICA DE EXTRANUMERARIO-MEN8ALIBTA

SITUAÇÃO

I

funções I

Séries funcionais

I
I

I Ref.

I
3
9
'12

,I

I
):;:.. . :.. . . :::::::.. . :.:.:.. ~.;: I
Auxiliar Administrat2vo

6

I

51
I ..........................
---I

28
27
26
25
24

81

I

\
63

351

900

1 :::::::::::::::::::::::::::

\

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

I so

i ..·......··..........·.. I
I
I

II Exc.

I

I

I I I -

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

I
I
I
I
I
I
I

-

-

N' de \

I vago

II

funções

23
22
21
19
18

I
I
I
I

I . 69
I 140

I 106

I

I
I

Séries funcionais

~

\ Ref.

I

•6 II'.......................... \II
Auxiliar Administrattvo

3

4

9
8

15

j ...........................

9

.12
54

I ::::::::::::::::::::::::::: I

28
27
26
25
24

I

•

I
.,
Escrevente - Dacttlóçrato

63
10.
158

235
338
897

.. . :

','

.

......................... - ..

I

I

I Exc. I Vago
I
I
I
I
3
I 4
I I
9
I I
3
I
I
I I 15

I

I

-

II

I

81

61
91
13

PROPOSTA

1

I

. f Escrevente - Daefllógra/o ·1
6.
153
234

SITUAÇÃO

ANTERIOR

NQ de \

_. FARTE PERMANENTE

23
22
21

13

19
13

140
106

so

"o
'U

g
til

~

61
91
69

í:"g

I
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Rela,ção .nominat a que se refere o
Artigo 19 do Dem-eto ~n9 53.978, de
22 de 1unho ele 1964.

Auxiliar Adminístrattvo, Referência 24:
I ••• ,

'"

37. Carros Naetari ,
38. Adolpho Pacheco e Colli.

9. Salvador Grossí ,

zenengo .toverro.

de Faria.
12. José Antônia de Inglez ,
13 a 103 vagas.
Escrevente-Dactilógrafo, Referên,
era 21:

........................................
159. Didde Finotto.
160. Dulce Vilas Boas Câmara.
161. João Simões.
162. Alice de Carvalho C-ampanha.

163. Olga Cardfm .Rêgo.

Escrevente-Dactilógrafo, RefeIlêncía 20:

257. Ter:ezinha Braa.
DEOREl'Q N° 53.979 JUNHO DE'

DE

22

DE

1984

Altera. o Regulamento da
do Serviço Geográfico.

1)

..•.........

2) •......•....

.39. Lourival Zanini.
'40 a 54 vagas.
Escrevente-Dactilógraf'o, Referência 22:
lQ. Francisco
11. José Padva

menta serão regidos por legislação eS4
pecífíca do Ministério da Guerra".
"Art. 13 .........................•
parágrafo único
.

Diretoria

3) •.•••.•.•.••
4)

••••••••••••

5)

•••••..•..••

6)

...........•

7)

.

8)

••....•.••••

9)

..••........

10) •.....•.....
11)

.

12) ..•••••.....

13) Assinar ajuste ou converuo de
serviço, inclusive contratação e pres,
taçãc de serviços técnicos com órgãos
da Administração Pública, emprêsas
estatais,' paraestatais ou .privadas - e
pessoas físicas, mediante indenização,
com audiência do Estado~Maior do
Exército e autorização do Ministro da
Guerra, para cada-trabalho ajustado".
Art. 2° :E:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de junho de 1964; 143(>
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere <? ar ~
tigo 87, inciso I, da Constituição, de,
creta:
Art. 1(1 Fica alterado, pela forma
que se segue, o Regulamento da Dí;
retoria do Serviço Geográfico (R_'74) ,
aprovado pelo Decreto nv 47.044, de
19 de outubro de 19'59:
«Art. 7° As Seções denominam-se:

Arthur da Costa e Silva

DElOREI'O N° 53. 98Q -

DE

23

DE

JUNl!o DE 1964

Aprova a reforma de estatutos do
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul scoieaaae Anônima, procedida
em assembléia geral extraorelinária
realizada em 31.12.63.

1) •....•......
2) •••.•...•.•.
3) ••••........
4) ....••...•••
5) ••••••......
6) •...•..•..••
7) •....•......

8) •...........

9) 9a Seção (S-9) _ Seção Comercial, cuj a organização e funcíona,

o Presldenbe da República, usando
da 3JtribuLção que lhe. confere a oonstãtuíção e de acôrdo com o disposto
no parágrafo' único do art. 12 do
Decreto n? 14.728, de 16 de marco
de 1921, decreta:
Art. 10 Fica aprovada a reforma
de estatutos do Banco do EStado do
Rio' Grande do Sul Sociedade Anônima, com sede em Pôrto Alegre (RS),

1110
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°

ao instituir
monopólio estatal da
importação de petróleo bruto e _deri- .
vades visou, entre outros objetivos,
"promover o incremento e a dlversifilcação das exportações brasileiras,
seja de matérias primas, seja de pro ..
"dutos Industrtalízados"- e
Considerando a necessidade de pro...
mover medidas de incentivo ãs exporH. CASTELW BRANcO
tações de produtos brasíleíros, notaoctoiso Gouveia de Bulhões
damente os da sua indústria em expansão, decreta:
Art, 19 A Petróleo Brasileiro s.A.
DECREI'O N' 53.981 - DE 23 DE
- PE'TROBRAS - fará constar sem..
JUNH'O DE 1964
pro da~s suas tomadas de preço e nescciacoes para a compra de quantiAltera a lotação numérica da Parte dades. substanciais de petróleo bruto
Permanente do Quadro . ae Pese. derlvedos a condição de preferênsoal ao Ministério da F'azenda.
era para aquelas propostas que; sem
prejuízo do preço competitivo, preO Presidente da República, usenveJ'!:ID e permitam a exportação conseqüente de produtos brasileiros.
do da. atribuição que lhe confere o
artigo 87 i tem I, da Constituição, deAr,t. 2 9 A Petróleo Brasileiro S.A.
creta:
~I
- PEI'RQBRAS
não assumirá
compromissos de compra, com um sõ
Art. 19 Fica·alterada a lotação
fornecedor, por prazo superior a 12
numérica' do Ministério da -Fazenda
meses, ou para quantidade superior
aprovada pelo Decreto nv 38.673, de
a lO milhões de barris, quando Se tra27 de [aneíro de 19568, para. efeito de
tar de petróleo bruto,' nem por prazo
ser transferido um cargo de Oficial
superi.ora 6 (seis) meses ou para
de Administração Nível 12-A, do
quantadade superior às necessidades
Quadro de Pessoal do extinto conselho do Desenvolvimento, com a res- nacionais de importação em cada semestre quando se tratar de derivapectiva ocupante, Nílce Nunes de
compromisso
Carvalho, para a parte Permanente dos, sem que dêsse
constem cláusulas garantidoras da
do mesmo Quadro, do Ministério da
exportação de produtos brasileiros em
Fazenda.
Art. 29 ltste decreto entrará em valor pelo menos. igual a 20% (vinte
por cento) do valor da ímporbaçãc
vigor na data de sua" publicação,
contratada.
revogadas as disposições em contrário.
Art. 3 Q Caberá à Oomlss'ío .d~ Comércio
Exterior determinar; pertõddBrasília, 23 de junho de19u4; 1439
camente, OS produtos brasileiros cufs.
da
Independência e 769 da Repú..
penetração no mercado internacional
blica.
convenha promover em nsnção dos
contratos de compra de petróleo bruH. CASTELLO BRANco
to e derivados,
Octávio Gouveia de Bulhões
Art. 4Q A Carteira de Câmbio destinará à petróleo Brasileiro S. A. PETROBRAS - 50% (Cinqüenta .por
DECREI'O N' 53.982 - DE 25 DE
cento) das divisas relativas à parcela
JUNHO DE 1964
do preço do petróleo bruto e dos derivados importados que corresponda
.Comotemenía o Decreto nÇl 53.337, de eo compromisso dos fornecedores
23 de dezembro de 1963, que dispõe
dêsses produtos de exportar produtos
sôbrea impOrtação de petróleo e
brasileiros.
derivados.
§ 1° A Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS - adquirirá essas diO Presidente da República, no uso
visas para pagamento deobrigaçóes
da atribuição que lhe conf-ere o Al't.
rmenceíras ou para pagamento de
8'7, nc 1, da constituição Federal,
ímporbacões de equipamento, mateconsiderando que o Decreto número
ria1S e meterias primas, obedecida.
53,337, de 23 de dezembro de 1953, sempre a legislação em vígor,

procedida
ordinária
Art, 2°
e.1U 'vigor
revogadas

em assembléia geral extrarealizada em 31.12.63.
O presente decreto entrará
na data de sua publicação
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de junho de 19-64; 1439
da Independência' e 769 da República.
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§ 29 As emp:i:isas lndustrlaís que
realizarem exporrtaÇlies de produtos
brasilecroj, .por ,.-.' fôrça dêste Decreto
não poderão ;utilizar, para seus pró~ios pagamentos de obrigações finaceiraa ou de importação, qualquer
parcela das divisas resultantes das
referidas exportações,
Art. 59 A Petróleo Braslletro S.A.
- PETROBRAS - informará à Oarteíra de Comércio Exterior e à oertetra de Câmbio tôdas as compras de
petróleo brntoe derivados que reanzar, especificando quantidades, D1'Cços e prazos e, nos casos em que houver compromisso do fornecedor promover a exportação de produtos brasileiros, todos os detalhes e cláusulas relativos a êsse compromisso.
Art. 6? :f:ste Decreto entrará em ví.,
gor na data de sua publicação, revo~
gadas as disposições em contrárto.
Brasília, 25 de junho de 19-64; 143?
da Independência: e 769 da República.

rI. CASTELLO BRANCO

Daniel Faracó
Mauro Thibau
Octaoic Gouveia de Bulhões

DlECRiETO N° &3.984 .; DE 25· DE
JUNHO DE 1964
Revoga o Decreto nto> 53.584, de 2,1 de
teoereiro de 1964 que dispõesôbre, a
unijormi{jação e contrôle dos preços
de venda de medicamentos,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o art.
87, I da Constituição F'ed'8rl3.J, decreta:
Art. 1° Fica revogado o necreto
nP 53.584, de 21 de fevereiro de 1964,.
que dispõe sôbre a unírormtaaoâo e
contrôle dos preços de venda de. medicamentos, cuja execução foi prorrc..
gada pelo Decreto 53.900, de 30 de
abril do corrente ano.

A~t.

2°

à

Ministério da 1I11dústria

e Comércio, por seus órgãos próprios
e de acôrdo com suas atribuições legais, procederá a' estudos sôbre a sinuaçâo da indústria e do comércio de
produtos farmacêuticos, sugerindo medidas urgentes no tocante aos problemas de unírormízaçâo de, preços e do
respectivo contrôle.
Art. 30 O presente decreto entrará
em vigor na desta da sua publicação.

Brasília, 25 de junho de 1964; 143(,}

da Independência e 7(i° aa República.
DEORlEI'o N° 53.983 JUNHO DE 1964

DE

2,5 DE

Modifica, parcialmente, o art. 89 do
Decreto nO 47,308, de 2 de aeeemõro
de JG59.

o Presidente da República, usando
da attTibuiçãoque lhe confere o art.
87, item I, da constituição, decreta:
Art. 1° Fica aumentado rte 6 (seis)
para 8 <oito) o número de membros
e de suplentes do Conselho Consultivo
da Escola Nacional de Saúde Pública,
observado 'o art. 89 do Decreto número 47..308, de 2 de dezembro de
1959.

Ar'tt. 2° ltstê decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, Tervqgad,as as dísposíções em contrário.

Brasília, 25 de junho de 1'964;. 1430
d'a Independência .e 76.° da RepÚ'b1i<:~,
H. CASTELLQ BRANCO

Raymundo Brito

H. CASTELLO BRANCO
RaymunàQ Brito
Daniel Faraco

DECRETO NO 53.985 - DE 25 DE
JUNHO DE 1964
Dispõe sôbre a denominação do cargo de Ministro Extraardiinário~
criado pela Lei n Q 4,344, de 21 de
junho de 1964.
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-

tdgo 87, item I, da Constituição, decreta:

A1't. 19 O Cargo de Ministro

Ex-

traordinário, criado pela Lei nc 4.344,
de 21 de junho de 1964, terá a denoininação de Ministro Extraordinário

para a Coordenação dos Organismos
Regi-onais.

.õ.ros

DO PoDEI!· E;x!:CUT1VO

Art,29 ~ste Decreto entrará em vi.,
gor na data de sua. publicação. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de. junho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Milton Soares Campos

DECRJEI'OS NS.

Ainda não

53.'986 E 5e.981

foram publicados no

Diáfio O jiCial.

DEQRErO NQ 53. 98~ JUNHO

DE

DE

30

DE

1964

Institui o Dia Nacional do Doador
Voluntário de Sangue.

o Presidente da República no uso
das atribuições que lhe confere O artigo 87, I, da Constituição Federal.
considerando que a doação voiuntâría de Sangue é ato em que se

manifesta da forme mais significativa, o s-entimento da solidariedade
humana.
Considerando que os doadores voluntários de sangue representados
nacionalmente pela Associação Bra-.
síleíra de Doadores voluntários
de
Sangue. devem receber, na data de
aniversário dessa entidade. a homenagem e a gratidão da famíli-a brasi~
Ieíra, decreta:
Art. 19 Será comemorado anualmente, em 25 de novembro, o "Dia
Nacional do Doador voiuntãnc de
Sangue" .
Art. 29 Reservar-se-âo para a data
indicada no art. 19, em cada ano, as
homenagens públicas .ao Doador Voluntário de sangue.
Art. 39 rsete Decreto entrará em
vigor a partir da data de sua publicação.
Brasília, 30 de junho de 1964; ~439
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANOO
Raymundv Brito

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figur"':ão:

:1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante,
ríores, forem publicados durante o trimestre ao qual corresponder
o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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DEORETO N'9 4'8,'565 - DE 21 DE
JULHO DE 1960

DECRETO NÇl 52,913 -

DE 22 DE

NOVEMBRO DE 1963

Declara de utilidade pública áreas de
terras situada. in-O \Municípiode' Itaí,
Estado de São Paulo, necessárias à
bacia 'de acumulação ido aprôveitamenta· tüâeléirica 'de Jurumirim,
da Usinas Elétricas do paranapanema S, A, e autori~a ~sga. emprêsa a promove,' a desapropriação das
reteruiae área;s e benfeitorias nelas
existentes.

Aprova alteração introduzida nos Estatutcs da Borb01'ema Companhia
de Segu1'os Gerais,' reíatroa ao
aumento do capttal social.

(Publicado no Diário Oflioial de 2
de novembro de 1960).
Retificação

Na primeira coluna do Diário·;
Oficial 9.e 14 de janeiro de 1964, pâgína nc 346. onde se lê:

No item 1.1 do art..1.1} onde se lê:
Area de 63.'l6'2m2
atribuída a
Bráulio Oliveira ."
Leia-se; Área de '63.162 mz
.

novembro de 1963. - Lei'a-se: DECRETO NQ 5,2.913 - De 22 de' novembro de 1963.

atribuída a Bráulin silveira ".
·No item 26, onde se lê: Area de
81.896 mâ ...
Leia-se: Área de &1. 795m2 ...
No aa-t. 3.9 onde se lê: Nos têrmos
do artigo ". modificado pela ülegí-.
vel) n.c 2.786 de .. ,
Leia-se: Nos têrmos do artigo
mcdifícado pela Lei n5' 2.78-5 de

,

(Publicado no Diárbo Oficial de
2 de dezembro de 1963)
Retificação

DECRETO NO 52.915 -

De 23 de

DECRETO NQ 53.057 - DE 2 DE
DEZEMBRO DE 1963

(Publicado no Diário Oficial de
26.12-1963
Retificação

DECiRiETO NQ 50.799 JUNHO DE 1961

DE

16 DE

Desvincula do ecereo da Companhia
Mineira de Eletricidade os equipamentos e acessórios que especitica.

(lPublicado no D. O,de 19-6-6'1).
Retificação

página 5.481 - No Art. 11?, onde
se lê: .. , na Resolução nc 2.1 5 acíma· mencionada ... ,Leia-se: ,.. na
Resolução n Q 2.14:5 acima meneionada.: ,

Na página 10.93,2, art. 17, onde I:-e.
lê: ... eleitos pela minoria .,. Leiase: _ eleítos, anualmente,. pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos.
Parágrafo único. Os suplentes subs,
tdtuirão os membros efetivos segundo
votação e, no caso de
a ordem
empate, prevalecerão, sucessívamen,
te, a propriedade de :r~.aior número
de ações e a idade. mais elevada, salvono caso de membro efetivo eleito
pela minoria dissidente,' o qual será
substituído pelo respectivo suplente.

de
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DECRETO N° 53.158

-DE

11

DE

DECRETO N° 53.272 -

DEZEMBRO DE 1963

Autoriza a Companhia Brasileira de
,Alumínio a lavrar bauxita no mumcipio de poços de Caldas, Estado

de Minas Gerais.

(Publicado no D. O. de 7-1-1964!)
Retificação

Onde se lê:
Art. 19
trinta e seis graus
quarenta e três minutos sudoeste
(36 9) setecentos e noventa e seis metros e noventa centímetros C1l7,90m)
cinqüenta e três graus e cinqüenta e
dDis minutos" noroeste (53Q 52' NW);

setecentos noventa e seis metros e
.quarenta centímetros (796,40m); qua,
renta ...
Leia-se:
Art. 19
trinta e seis graus
quarenta e três minutos sudoeste
(369 43' SW); cento e dezessete metros e noventa centímetros (117 ,90m),
cinqüenta e três gra.us e cinqüenta e
dois minutos noroeste (53'? 52' NW);
setecentos noventa e seis metros e
quarenta centímetros t796,40m); quarenta; ..

(*)

rDtEClRETO N9 ·53,275 -

DE

18

DE

MARÇO -DE 1964'

Retiiica o sistema de classificação de
cargos do Instituto de Aposentado. ria e Pensões dos comerctaríos,
aprovado pelo Decreto n'? 51.350, de
23 de novembro de 1961, e dá ou-

tras prouuiéncuie,

(lPublicado no D.O. de

30-3~64).

Retüicaçiia
Na Série de Classes: Laboratorísta
Código: P-1.602.9-B

Onde se lê:
47. Teo o de Oliveira Neto
50, Euler Olíveíra de Araújo
56.. Dario Pereira de Queiroz
59.. João Alberto Gomes da Silva
Neto

Leia-se:
47. TeófUo de onveira Neto
50. Euler Oltvíer de Araújo
56. Da·riü Ferreira de. Queiroz
59. João Albertina Gosnesvda Süva
Neto,

DE

1'3

DE DEZEMBRO DE

19'6·3

Retifica o Quadro de Pessoal do Ministério da Martnha, aprovado pelo
Decreto n 9 51. 527, de 31 de julho de 1962.

o Presidente da República, usando das atrfbuiçôes que lhe confere oart. 87, item 1, da Constátuíção, e tendo em vista o art. 29 da Lei nc 3.967,
de 6 de outubro de 1961, decreta:
Art. I'? Fica rettnceoo. na forma dos anexos, o Quadro de pessoal do
Mtnisterío da Marinha aprovado pelo Decreto no 51.527, de 31 de julho

de 1962, a fim de" incluir aS classes e séries de classes, decorrentes do
enquadramento do. pessoal oenencíaco pelo art. 29 da Lei nv 3.967. de 5
de outubro de 1961.
Art. 29 O enquadramento de. que trata êste decreto se fará em cargos
previstos na pa.rte Especial do Quadro de Pessoal a 'que se refere o artigo
anterior, na forma da relação nominal anexa, prevalecendo seus eteítos
a partir de 6 de outubro de 1961.
Art. 39 O órgão de pessoal competente expedirá títulos do pessoal beneficiado por êste decreto, observando em cada caso o disposto no art. 188
e parágrafo único da Lei nc L 711, de 28 de outubro de 1952.
Art. 49 As .despesas com a execução dêste decreto serão atendidas pelas
dotações orçamentárias próprias do Ministério da Marinha.
Art. 5.9 As vantagens financeiras dêstedecreto vigoram a partir de
6 de outubro de 1961.

.
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Art. 6~ aete decreto entrará em vigor na data de sua punltcação. revogadas as disposições em contrsrío.
142~,

Brasília, 13 de dezembro de 1963;

da Independência e

75~

da

Rep~blka.

JoÃo

GOULART

Sylvio Borges de Souza Motta

(") Os anexos a que se refere o texto foram puoilcados no Diário
Oficial (Supl,emento) de 1-9 de rna'o e retificados no Diário Oficial de 2
de junho de 1964.

DECRETO

N.~

53.331 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1963

Aprova a relação ncmituü dos empregados da Companhia Urbantzad<Jra da
Nova Cupit.al do B'rasH, a q'l..-e se relere o Art. 40 da Lei n.fJ 4.242, de
17 de jUlhú de 1963, e dá outras providências.

(PUblicado no D. O. de 13-1-64 Suplemento n. 98)
('Retificada a relação nominal no Diário O jicial de 24-'6'.;ü4).

DECRE':':'Ü NQ 53:457 _
JANEIRO DE 1964

DE' 20 DE

Outorga à Prefeitura Municipal de
,Simonésia concessão para o aproveitamento de energia hidráulica
da cachoeira Santo Antônio, exiet-mte no Rio São S'rnão, MUnicipio de símonéeia, Estado de Minas

Gereis,
(Publicado no D.

O.

de 7-2-64)

Retificação

Na data do Decreto, onde se lê:
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 13
da Independência: 769 da Repúbl.ca

Leia-se:
Brasília, 20 de janeiro de 1964; 143Q
da Independência; 76° da Repúbhoa .
DECRETO '::'L473 - D". 23,
JANEIRO - DE 1964

DE

Aprova Reçulamento da Paqiuicria
dos Inativos e Pensionistas da Aeronáutica.

(Publicado no D. O. de 29.1.64)
Retificação

Página 897, H coluna - No Art.
19, onde se lê: . '.. da Aeronáutica

(P.I.P.A.R.), que

se:
com

COm

...

--

t.eía-

da Aeronáutica (PIPAR), que
.

No Regulamento, 2fJ. coluna -

No

Art. 1~, onde "e Irê: .•. da Aeronáutica (P.I'.P.A.R.) é a organiza-o
ção ... _ Leia-se : ... da Aeronáutdca (PIFAR) é a organtzaçâo ...
Na 3fJ. coluna - Art. 79, item 4,
onde Se \lê: '" situação real do PIRAR,' sugerindo '" - Leia-se: ...
situação real da PIPAR sugerindo ".
Na 4fJ. coluna Art. 15, onde se lê:
... pelo RADA, da .Jnlversidade Administrativa.
Leia-se:
peío
RADA, da unidade Administrativa.
Página 898, P coluna - No Art. 20,
item 3, onde se lê:
de todos ons
inativos pensionistas
- Leia-se':
... Ç1e todos os inat:vos pensionistas:..
Na 2~ coluna, Art. 27, onde se lê:
Art. 87. A Seção Legal ... assístddos pela P.I.I?A.R. - Leia-se: Art.
27. A Seção Legal .,. assistidos
pela PI'P AR.
Na página 899, P coluna- - No Art.
48, onde s elê: O "Chefe da PIFAR
a ... - Leia-se: Art. 48 - O Chefe
da PIPAR, a '."
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DECRETO N? 53.507 JANEIRO DE

DE

28

DE

1964

Exclui dos eteíaos do Decreto número 53.076, ce 4 de dezembro de •.
19ti3, os cargos
e respectivos
ocupantes indicaaos no Anexo que
com. éste baixa, 6 dá outras providências.

(Publicado no,

D.a. de '29-1-64).

Retificações

Na pg. 900, 3Q• coluna .- F -Ministérto da Indústri-a e Comércio Série de Cl-asse Of. .admlntstraçâo,
onde se lê:
Código AF 0201 14 A

Leia-se:
Código AF 0201 14 B
Na Série de 01. Assíst. Adm., Código AF' 0602 14· A, 4~ coluna;' onde
se lê:

Ruth TebYl'içá von Besscdits
Leia-se:
5
Ruth 'I'ebyríçá von Beszedíts
5 -

rr

,

Na Série de C1. Arquivista, onde

se lê:
Código EC 0303 09 Leia-se:

~

3 - Luiz Vitor Resse de Gouveia
L - Ministério da viação e Obras
r'úbücas - Série de classe Of. Admmistraçâc -~. Código AF ,0201 12 A,
onde se lê:
-!'
1. Resy Beleza Guerretrc

Leía-e:
1. Rcsy Beleza Guerreira
No A::leXG 1.1 ;- Min -. ua Indústria
e do Comorcío - Série de Classes
Insp . Ind Com - Código P, 15-02 lb
:5..onde se lê:
6.' Antonio Cezar Se'.blt Guanaes

Leiase:
6. Antonio Cezar Seíblitz Guanae's
No Có-ligo p. 1502 13 A, 4<). coluna,
onde '38 lê:
12. .re.tc.c Marques de Lima
14, Edi0J: Luna Morais
Leia-se:
12. Delicio' 11árques de Lima
14. nncv Luna Morais
Na. pg. 902, no m,:SD1:J Código, ·H'
coluna, onde ~.e lê:
5-3.. José Guimarães welmer
Leia-se:
5-3, José Guimarães woimer

B

Código EG 0303 09 - B
Na ,t··.éri-e de C1. contador, Código
TO 0302 18 B, onde se lê:

3

EXECUTIVO

53.52~ DE 3 DE
FEVEREIRO DE 1964

DECRETO

Retifica o QuadD de ressoü da Universidade reaeroi de Goiás.

Wilfrlde Lucas de Araújo
(Publicado no D.

Leia-se:
.3 - Wilfridl':. Lucas de Al'a'ij.o
Na pg . 90:1; L'' coluna - Série Cl.
Assísb Administração, onde se lê:
Código AF 0602 16 D
Leia-se:
Código AF 0602 16 B
Na 2:). coluna - J - Mtnist. 'I'ra..
balho Prev. Social, após Série Cl.
Aesist. Aê'm.\nistração;incluru~se·
Códtgc AF 0602 16 B
N,a 3~ coluna, Cargos não Incluídos
. n.O Sistema de Clas<:'Mica.çáo - Assistente .rurtdíco, onde se lê:
2' - LU1Z Vitor Nesse de Gouveia,

O.

de 5.2.64)

Retificação

Página 1.172, no Quadro do pessoal
'Pa:rte Permanente - Na coluna Nível
e Classe, na linha correspondente a
Assistente de Administração, onde se'
lê: 14.1 - Leia-se: 14.A.
Na página '1 173, na relação norninal, 2i). coluna - Na Classe - Instrutor de Ensino Superior _ Código:
EC - 504.16 - ' Onde se lê: 7 Cargos
- Leia-se: 73 Cargos.
Na Série de Classes ~ Professor de
Ensino Secundário _ Código:
.
EC - 507.16.A - Onde se lê:l. Iracema caiado de Castro Si i. - Leia-

se: 1 Iracema Caiado de Castro Zilli.

ATOS
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Na Série de -Classes - 'I'écníco de
Laboratório - CÓdigo· P-1601-12.A _
Onde se M: 2. Zan Pinheiro de L~"';
mos - Leia-se: 2. Zander Pinheiro
de Lemos.
c

DECRETO N.' 53.534 :.- DE5 DE
FEVEREIRO DE 1964

Aprova o Regimento da Comissão
Coordenadora da Criação do Cavalo
Nacional.

(Publicado no Diário O jicial de 12
de fevereiro de 1964)

Retificação
Onde se 'lê:
Art. 28
Parágrafo único
Art.3{)
Leia-se:
Art. 28
Parágrafo único
Art. 29. A Comissão Coordenadora
da oríacão do Oavalo: Nacional precederá à revisão do seu regimento in.terno que será assinado pelo presadente depois de aprovado pelo Plenário.
Art. 30

Leia-se: 11 -Arlene Marly Manescht
Horta - 21 -r- Marinha zooleíta NOR
tere da Cunha,
Na 4a coluna, série de classes 'I'fpôgrafo - CÓdlgO: À-408-ll.C, onde
se lê: 1 - Agnaldo Pedro de Olíevira Couto --.:. Leia-se: 1 - Agnaldo
Pedro de Oliveira Couto,
Na pág . 1.530, la coluna, série de
classes: Porteiro, onde Se lê: Código:'
GL.302.11.8
Leia-se: Código:
GL-302.11.B.
Na 30 COluna, cresse: Professor de
Ensino Superior, Código: EC-502.18.,
onde se lê: 15 - Francisco Paulo 'do
Nascimento Mendes - Leia:-se: 15 -.
Francisco "Paulo 'do Nascimento Mendes',

DECRETO N'? 53.5u2 - DE 19 DE
FEVEREIRO DE 1964
Inclui em_Parte Especial nos Quadros
de Pessoal do Conselho Nacional
de Eetatíetica e 'd.a Escola Nacional de Ciências Estatisticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o pes-soal abrangido pelas
Leis ns. 3.967, de 5 de outubro de
19'01 e 4,069, de '11 de junho de
1962, e dd outras providênc'icl-s.

or'uouceõc

no D.O.

de 2'6-2:-64).

Retijica.ção

DECRETO NQ 53,553 -

DE 7 DE

FEVEREIRO DE 1984

Retifica o QUQdTO de Pessoa! da UniR
versidade do Para,

([P-üblica'do no D. O.

de 18-2-64).

Retificação

Na pág , 1.529, la coluna:; série _de
«âasses: Oficial de Administraçao,
Código: AF-201-12.A, onde se lê:. 9
_ Mervan Sampaio Xerfan - Leiase: 9 - Meryan Sampaio xerrun.
"Na 2?- coluna, série de classes: Eserfturárlo, Código: AF-202-10 .B, onde
se lê: 30 - Marisa Anveres de Lima
_ Leia-se: 30 - Marina Anveres de
Lima.
Na mesma
classe, Código: AF202.8.A, onde se lê: 11 ---.,; Arlese
Marly Meneschi HOrta- 21 - Marlnha Z'OoleHa Notam da 'Cunha -

No art. 3, onde se lê: .,.. considerada nula, legal ou ... - Leia-se: ..•
considerada nula, Ilegal ou ...
Nas págs , 1. 888, 1?- coluna!. 839,
2a'e 4a colunas e 1.890, la 'coluna, no
número do Decreto, onde se lê:
52,552 - Leia-se: 53.562.
Na pág. ,1.888, 2il. coluna, série de
classes: Atendente Código: _p1.703.7.A, onde safê: - 1 - Maria
Elza Vicente - Leía-se: 1 - Maria
Ilza Vicente.
Na mesma cal una, em seguida à
Relação Nominal, inclua-se: lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Na 3l). coluna, série de classes: Técnico de Mecanização - Código: AF401.14.A, logo após - 2 cargos inclua-se: 2 - Referência base --.
Onde se lê: 2 - Wellington Eduair.â""
dos .gantos - Leia-se: 2 - Wellington Edual'do dos Santos.
Na pág . 1.889, lU coluna, série" de
classes: Ascensorista ('~) - Có-digo:

ATOS DO

GL-304 8 A, onde "se lê:

PODER

... vigora

a par-tir de 13.IX.62 ... - Leia-se
., .vígora a partir de 3.IX.62 ...
N3.. 2a coluna em seguida à Relação
Nominal,
acrescente-se:
Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística
- Conselho Nacional de Estatística.
Na mesma coluna, série de classes: Escriturário, Código: AF 2\l2.8.A
onde se lê: 4 - Nízla Darçante Leia-se: 4 .r- Nizia Barçan te
Na classe: Escrevente Datilógrafo
Código: AF.204.7 onde se lê: 5 ~
Emilit Oalví - Leia-se: 5 - Emília
Calvi .
Na _pág. 1..890, la coluna, após a
Relação Nominal, inclua-se: InetdtuÍ? .Brasileiro de Geografia e Estatístíca - Escola Nacional de Oiên-

eras Estatístíoaa.

DECiRETO N. 9 53.635 - DE 28 DE
. FEVEREIRO DE 1:9-64
Concede reconneoimeiun à Faculdade
de Di!eito de Caxias do Sul, Estado
do RlO Grande do Sul

o Presidente da República, usando
,da 'atribuição que lhe confere o artigo 3'7, it-em I, da Constótuíçãc e nos

termos do art. 23 do Decreto-lei nú-

mero 421, de Ill. de maio de 193;8, decreta:
Art. 1. c E' concedido reconhecimento à Fa-culdade de Direito de
Caxias do sul, mantida, pela. "Saciedad'e

Hospitalar N ossa Senhora de

Fátirri,a'" no Estado do Rio Grande
do Sul.
.
,
A1:t. 29 ltste Deoretoentral'á em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 23 de fevereiro de ,196"4,
143.9 da Independência e 76.'? <la República.
JJÃo GOULART.

EXECUtIVO

Retificação
pág . nc 2.538. 2:" coluna,
Na Série de Classes: Inspetor de
FOlicia Rodoviária.
Código: POL - 507.16.B, onde se
~a

M:

.

.

52. Hourouclides Pereira da Oosta..
62. Oneslmo Sabbom Padilha .
63. Pedro Quego.
Leia-se:
52. Heureuclídes Pereira, da costa.
62. Onesímo Sabbem Padílha.
ss. Pedro Queo{8
Na mesma página, 4~ coluna,
_
Na Série de Classes: Patrulheiro.
Código POL - 504.14. C, onde se

lê:
32. Evany Pereira de Santana:
Leia-se:
32. Enavy-Perelra de Santana.
No Código: PO-..l' - 504.13-B
Onde se Iê:
3. José Modseto de Alcântara .
Leia-se:
3. José Modesto de Alcântara.
Na pág . 2.539, 1~ coluna,.
Código: POL. 504.12.A, logo após
o número 21, inclua-se:
22. Mário Sales Bitencourt.
Na 2l,1o coluna, em seguida aos números de ordem 59 e 6,5, leia-se:
60. Gregório Pereira de Brito
66. Antônio Vieira da Silva I.
DECRETO N9 53.693
,DE 13 DE
MARÇO DE 19-64'
Declara prioriuuía para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de equipamentos novos, sem similar nacio
nal reçtetrtulo e consignado à "Nordeste Industrial S. A. _ Norâisa" >
de Natal, Estado do Rio Grande do
Norte,
R

(Publicado no Diário Oficial de
18 de março de 1964)

Júlio Furquim Sambaquy.

Retificação

DECRETO Nç-

5:U.;:;~ô)

-- DE 12

J),E

MARÇO DE 19-64

Retifica o sistema de classificação de
cargos do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, aprovado
pelo Decreto n9 51.162, - de 7 de
açóeto de 1961, e da outras providências.

(Publicado no Diário Oficial de
17 de março de 1964)

Na pág . 2.601, 110 item 18, na co-

Iuna de especificações, onde se lê:
e 1 de 2 HP, de 5 HP, ...
Leia-se:
1 de 2 HP, e 1 de 5 HP....
Na mesma página, no item 22, na
coluna de quantidade a ser impor-

tada,

Onde se lê: 1
Leia-se; 14
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C') DEOREI'O N.9 5-3.7-16 -

DE

17

DE

.r-: DECRETO N9 53.727 ---

DE

18 DE

MARÇO DE 1964

MARÇO DE 1964

Retifica o enqusuiramento de cargos
e funções ido Instituto .de ,Aposentaaona e Pensões dos Comerciários constantes dos Processos números 67-64, 68-6'4, 69-64, e 70-$4
da Comissão de Classificação de
Cargos.

Retifica o sistema de classificação de
cargos do Instituto de Aposentadoria.e Pensões dos Comerciários,
aprovado pelo Decreto n(} 51.350, de
23 de niJveinbro de 1961, e dá outras providências.

o. Presidente

da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oónatítuíção

Federal, decreta:
Art.. 11. 0 Fica retificado, na forma
dos anexos, ° enquadramento dos
cargos e funções do Instituto de Aposentadoria e Pensões. dos comerciártos, aprovado pelo Decreto número
51. 350, de 23 de novembro de 1961
e retificado pelos Decretos números
51.4;50, de 2 de abril de 1962, 51.459,
de 23 de abril de 19@' e51 .'482, de 4
de junho de :1962 na parte referente
às classes e séries de classes de Oficial

de

Administração

(AF-20D,

Escritmárrio (AJF-2DI2) , asscreventedactilógrafo
(lAiF-204),
Telefonista
(CT-214), Motoristat (CT~40:l), Porteiro (01.-302), Ascensorista (GL304), Fiscal de Previdência (P-2,. aos:
Fiscal de Risco (iP-2 .110>, Médico
(TO-SOl)
Assistente Social (TC1.31}l), hem como a relação nominal
dos respectdtvos ocupantes.
Art. 2.9 As retíficações a que se
refere êste üjecreto prevalecerão a
parti!' de 1.9 de Julho de ,HI6'Ü', salvo
com referência à sérto de classes de
Ascensorista, cujos efeitos vigoram a
partir de 3 de setembro de 1962.
Art. 3.9 ':Ê:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publícacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasflía, em 17 de março de 1964,
143. 0 da Independência e 7u.9 da República.
JOÃo

GOULAR!.

Amaury Silva.

(")

Os anexos 'a que se refere o
publicados no DiáTio
Oficial (Suplemento) de 10: de ju-

têxto foram

nho de 1004,

(Publicado no Diário Oficial de
30 de março de 1964)
Retificação

Na Série de Classes: Laboratórista
Onde se
- Código: P-1.602,9,B
li>·

47. Teco de Oliveira Neto

50. Euler Oliveira de Araújo
56. Dario Fereira de Queiroz
59. João
Alberto Gomes da Silva
Neto
Leia-se:
47. Teofilo de Oliveira Neto
50. Euler Olivíer de Araújo

56. Dario Ferreira de Queiroz.
Albertíno Gomes da Silva
Neto
(") Republíca-se por ter saído com
incorreções no número do decreto.

59. João

DEORJE'EO N.9 53.'738 MARÇo DE

DE

18

DE

,L9~4

Concede o reconhecimento da rucuida.de de Direito de· Santa M ono,
Estado do, RiJo Graauie do Sul.

o Presidente da República, usando da atribuição que l!he contere o
artigo 87, item I, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no artigo
23 do Decreto-lei n.c 42'1, de 1;1 de
maio de 1938, decreta:
Art. 1.9 E' concedido o reconheoímenta da Faculdade de Direito de
Santa Maria, agregada à Universldade de Santa Maria, Estado do Rio
Grande do sul.
Art. 2.0 nsee decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília" em 1'8 de março de 1004,
l4'S,Q da Independência e 71>,9 da República.
JOÃo GOULART.

Júlio Furquim BamlJaql1l1.

ATOS no PqDER EXECU1'lVQ

122
DECRETO N9 53.743

DE

18

DE

MARÇO DE 1964

'onde se lê:
36. Maritela

Passos

Filgueil'a

Retifica o Quaclro de Pessoal da Utiiversidade do Rio Grande do Norte.
(Publicado
Diórío Oficia? de 30

Carvalho

de lnarço de 1964) .

36. Maristela Passos Filgueira
Carvalho

Leia-se:

no

Retificação
QUADRO DO PESSOAL -

NENTE -

(Pág .:

Na Série de

Administração:

QUADRO

PARTE PRRl'iIA~

nc

2.917)

cuutse« -

Código -

Oficial de

PESSOAL -

PARTE ESPECIAL

Na Série de Classes: Administração:

Oficial de

Código: AF.201.12.A.

Onde se lê:
4. vau Augusto Gomes .

5. ana Cavalcann Bezerra de Melo.

Cracilda Cavalcanti Bal'l'eto.

Leia-se:
8 - Gracrlda Cavalcanti Barreto.
Na Classe: Servente:
Código -

no

U~

AF. 201.12.A

. Onde se lê:
8 -

de

GL.HI4;5

r.eía-se:
4. Juvan Augusto ,Gomes.
5. Lia.na Cavalcanti Bezerra. de M:e·
10.
Na Série de Classes:

mscnturano.

Código: AF.2Q2.8.A.

Onde se lê:
35. Moal'i ada Conceição Gudes.
45. Angelita Melo da Co Q"

46. Apoünárío Ricardo da va.

Leia-se:

CL.2G3.S.A.

4 cargos (12 vagosr,

8. Augusto

1@.

ca

los Bezerra de

NIel~

4. Izolda cavatcanü Dents,
8. Augusto Carlos Bezerra de Mello.
Na Classe: - zscrcvente-tiectnografo.

. Código: Al<"'; 204. T.
Onde se lê:

1. Maurílio G lvão e S va.

Leia-se:
Código -

4. zolda Cavalcanti nenrs.

Leia-se:

35. Maria da Conceição oueaes.
45. Angelita. Melo da Conceição.
46. Apolínáric Ricardo da Silva.
Na Série de Classes: Guarda'
Onde se lê'
Código -

Onde se lê:

dL.203.S.A.

14 Cargos (12 vagos).
Página 2.918.
Na Série de Classes: Médico.
Código; TC.&Ol.I7.A.

Leia-se:
1. Maurílio Galvâo e Silva.
Na Classe: Assistente de EnsIno bu-

pertor ,

Código; EC.5ü3.17.

A'l'OS
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Leia-se:

Onde se lê:

27. José Marcandes de Aguíar.
Leia-se:
27. José R u b e n e Marcondes ue

6. Cleoníce Abdon de Araújo.
8. 'I'erezínha 'I'eíxeira Viana.

Aguiar.
Na Classe: Instrutor de Ensino Superior,

DiEC!R[E.TO N9 5'3.'74'9' -

DE

1'9

DE

JVIARÇO DE 1964

Concede autorização para o tuncionamento da Faculdade de Ciências
Contábeis de Santa Cruz do 'Sul,
no 'Estado' do Rio Grcnâe do Sul.

Código: EC.bD4.1õ:

Onde se' 10:
3, Ohrem Prctáslo de Uma.'
7. Iara 8.
Leia-se:

3. Ohremilton Protásic de Llll1<:-'l.
7, Iara Silva.
Na 'Sél'ie de Cla sse: Fotógrafo.
Oódigo - P.502.9.A.
Onde se lê:

1. rram Sea de Melo.
Leía-se ;
1. tran Seabra d.::;Melo.
Na Classe: Atendente ,
Código: P. 1.703.7.
Onde se Iê:
6. Cleonice de Araujo.

üFresidente 'da Repúblrca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da. Constituição Fe~
deral e nos têrmos do art. 2,3 do Decreto-Ieí n.c 421;, de lt1 de "mato de
1938; decreta:
Art. 1. 9 E' concedida. autorização
para o funcionamento da Faculdade
de Ciências contáibeisde Santa cruz
do Sul, Estado do Rio Grandedo
sul"
Art. 2.9 )t.,ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, J'e~,
vogadas as disposições em .contrárfo ,
Brasília em 19" de março de 1964;
143.9 da Independência e 7G.9 da República.
JoÃo GOU~AR'Í'

8. 'I'erezinna Teixeira Viana.

Júlio FUTquim Saw1Jaquy

DECRETO N° &3. 774

c, DE

2,0

DE MARço DE

1964

'::ria funções gratificadas no Ministérío da Agricultura e dá outras
providências

(Publicado no Diário Oficial de 30.3.1964 -

Parte I -

Seção I)

RetifiCação

No Quadro, na parte referente à Superintendência. do Ensino Agrtcola
e Veterinário, em seguida a 1 Chefe Seco de Estudos 'e pesquisas, . spubfíease o que se segue por ter saído com incorreções à página 2.932:

~

SIT'UAQÃO ANTERIOR

-""
a.

1

Danomin.9.çi1Q

ST'I"UAQ1i.O

. ._.._

~

NOVA

reo~

Qhefe Seco de AdIIl1niBtrll.çã'O!!:s<Hüar

1

1

i

s

i

~

~

I
8

f

Ir r

191 Encarref$aUo rur , de' Adnün:1s tJ;stão

I

I Chefê Tur~ ôe Administração das Bs-oolas
16FI
1 i Chefe Secretaria da Escola D1aulas de Abrsu- 16F.

16

.

Delegacias Federais de Agricultura

1

1

I

I

1

Escola de Agronomia do Nordeste
Secretário do Diretor

1

II
13FIlI

Escola de Asronomia Elisau Maciel
Secretário do D1retor

19
5

.,~'

13FIII

,

5
5

24
25
50
25

Diretor Caltela de Economia D0rfstica Rural: 19uatu-CE,·SoUZs.-PB Bras _ia-DF, UberabáNNG e Visconde da draça-RS.
Chef'e

Setor AgJ;opecuGrio e de Indás~rlas

dos Colegies de Economia Domestica Rural.
E1]Parregado Pur. de Ad~lnis t.reç ão dos CQ.
legi~s de Economia Domestica Rt~al.
.
Orientador ;:ducacio~ dos Colé~!os Agr!
colas, ninas;os agI' colas c C01egios de
Economia Domestica Rural
R~ais

Chefe Seco de Ad~1nlstração.
Assessor
Secretário de, Deleeado

Coordenadores Regi0na1s
1

Secretário do D1retor

'-·l

1 I
1.0

5

ar

ESC~l8.r

do? Coleglos Agr!colas·e Ginas os P~r colas.
.
E9carregnaí Tur. de Ad~ln1straçJo dos Col~gios Agr colas e Ginasias Agr~colas

l1JF
2J'

i

W

J.W

w!

o

'"
~

ar

o

2J'

llF

o
!;J

llFl

o

'1l
~

I

Becretário do Diretor

llll'

Assessor do CoordellOO.or

211

Secretário do Coordenador
Aunllal' do Coordenador.

.~

~

~"
o

ll!l'

W

~
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DECRETO N' 53.776 MARçO DE 1964

DE

20

DE

Altera tenvporãriamente, até 31 de dezembro, de 1966, o art. 16 inciso V
do Capítulo IV do Regulamento
para as Escolas de' Marinha Mercante, aprovado pelo Decreto nú-'
mero 1.424 de 28 de setembro de
1962.
.

(Publicado no D. O. de 31-3-64)
Retificação

No Art. 19, "onde se lê: '.' .aprovado
pelo Decreto n Q 1. 428, de 28 de setembro ... Leia-se: ... aprovado pelo
Decreto nQ 1.424, de 28 de setembro. "
DECRETO ·NQ .53.777 MARÇO

DE

DE 20 DE

1964

Altera os arts. 29, 4° e 59 do Decreto
n9 42.112, de 20 de açãeto de 1957.
(Publicado no D. O. de 31-3-64)

Noa citação do § 29 do Art. 4º onde
abrll
se lê: .,. 19 de março de 15
de cada ano, Leia-se: " ,19 de marco 'e 15 de abril de cada ano.

de

MARÇO

DE 2Q DE

DE 1964

Autoriza o Seroiço do Patrimõnio da
União a aceitar doação de imóvel,
paTa uso da Diretoria do Pturimônio Histórico e Artístico Nacional.

(Publicado no D. O. de 31-3-64)
Retificação

No Art. ll:, onde se lê:... na rua
do Pilar N9s 16,. e 16, nacídade de.
Ouro Preto,... Leia-se: . .. na rua
do Pilar ns. 14 e 16, na cidade de
Ouro Preto....
DECRETO N9 53,780 _
MARÇo DE

.n\l.

53.780 de

DECRETO N.Q 53.791 - DE 20 DE
MARÇO DE 1964
Dispõe eôbre a aplicação dos recursos
do Fundo Especial de Fomento e
Defesa
da Economia Algodoeü'a,
orovenumtee da .arrecaâaçõo da
quota instituída pelo item VIII da
Instl'uçáo n.9 239, de" 22-4-63, da.
SUMOC.
(Publicado no D. O. de 23 de
março de 1964)
Retificação

No preâmbulo, onde se lê: ... usando das suas atribuições que lhe con-

fere., .
Lesa-se: , .. usando das atribuições
que lhe contere .. ·,

Nae assínaturas, onde se lê;
JOÃo GOUI,ART

Retificação

DECRETO N9 53,779 _

1964. r.eía-se: Decreto
20 de março de 1964.

DE 20 DE

1964

Declara de utilidade
pública, para
fins de desapropriação, pelo DepG4'~
tamento Nac}onal de Obras Contra
as Secas, área de terreno no Município de Pentecoste. Estado do
Ceará, pa1'a a instalação do Institu-to de Pesquisas,

(Publicado no D. O. de 31-3·64)
Retificação

No número do Decreto onde se lê:
Decreto nc 53.780 de 23 'de março de

Ney Galvão

Leia-se:
JOÃo GOULAll.T

Waldyr Ramos Borges
oswaldó Lima Filho

DECRETO NQ 53 _830 MARÇO

D~

24 DE

DE 1964

Declara de interêsse social, para fins
de desapropriação as áreas, de terra
situadas no Município de Presidente
Prudente, Estado de São Paulo, e
dá outras providências

(Publicado no D. O. de

25-3~64)

Retificação

No art. 19, onde se lê: " .com terras de São Diniz Alvím, pela ... Leia-se: " .com terras de João Diniz
Alvím, pela ...

DECRETO NQ 53.831 MARÇO' DE

DE 25 Dt

1964

Dispõe sôbre a aposentadoria especial
instituída pela Lei av 3.807, de ~6
de açõsto de 1960.

(Publicado no Diário Oficial de 30
de março de 1964).
Retificação
Na página 2.933.

No Quadro, na coluna observações,
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Onde se-Iê:
.rorneda normal em locais cem temparatura inferior à .. ,
Leia-se:
Jornada normal em locais com tem,
peratura inferior à ".
Na pág . 2.936,
onde se lê:
2.3.2 - Escavações de guperrícre
Poços - Trabalhadores em túneis e
galerias.
2.3.1 - Escavações de SUbSOlO Túneis - Trabalhadores em "escavaçóes à céu aberto.
Leia-se:
2.3.1 - -Escavações do Bub-Sclo Túnejs - Trabalhadores em túneis e
galerias.
2.3.2 - Escavações de Superfície Poços. - Trabalhadores em escavações 'à céu aberto.
Na página 2.937, na coluna onservações,
Onde se -lê:
.Iornada normsj ,ou especial üxaus.
em Lei neereto 48.285-60.
Leia-se:
Jornada normal OU especial fixada
em Lei. Decreto 48.285, de 10-6-60.
Na mesma coluna e página,
Onde se lê:
Jornada normal ou especial fixada
em Lei Estadual GB, 286; RJ. 1. 870
de 2S-4: Art. 318 da Consoltdacâo das
Leis do Trabalho.
Leia-se:
Jornada normal ou especial fixada
em- Lei. Lei Estadual GB. -286; Estado RJ. 1.870 de 25.4.53 - Art. 318
da CLT.
.
Na página 2.938, na coluna Campo
de Aplicação,
Onde se Iê:
Carbúnculo, Brucela, MOl'no e Te_'o

tano ...

Leia-se:
Carbúnculo, nruceia, Mormo e Tetano ...

DEORETO N' &3.870 MARÇO DE _196'4

DE

30

DE

Retifica a portaria n9 3,95, de 4~6-19$-2,
ao Ministério -da Viação e Obras
Públicas, que aprovou o enquadramento definitivo aoe cargas e [um-

çõesda Estrada de Ferro sonta Ca,,:
torina, e dá outras proVidências.
(Publicado no Diário Oficiaz" de
1-4-1964 (Suplemento no 61)
Retificação

Na página 13, 3:). coluna, na Série
de Classes Agente de Trem, onde se
lê: Código: 111 - 12.A -:.... r.eta-ee:
Código: F~I11·12 ,A.
Na -ãa cotuna, na Classe Manobreíro,
onde se lê: 13 - Claudio Hilál'io de
Claudíno
Oliveira - Leia-se: 13
Hilário de Oliveira.
Na página 14, P coluna, na Classe
Auxiliar de Maquinista, onde se lê:
4 - .rostas Albino Macíe - Leia-se:
4 - Josías Albino Maciel.
Na página 16, 2lJ. coluna" na Série
de Classes Mecânico de Máquinas, onde s-e lê:
1, Gutlhreme Keller
3'. TJdgar da Silva e Oliveira.
Leia-se: 1, Guilherme Keller 3. Edgar da Silva e Oliveira.
No Código: A-13'0-6-8.A, onde se lê:
7 - ndré Avelino Honórto - Leia-se:
7 - André Avelino Hcnórío,
Na Série de Classes Ferreiro, onde
se lê:
Código: -r- 1703 - S,A
Leia-se: Código: A-1703 - 8.A

Na msema' página, na B-érie de
Classes: Motorista, na 3f!, coluna, onde
se lê: 3 - Hermlníojjarbe - Leia-se:
3 - Hermínio Bal'beta
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DECRETOS DE JULHO A SETEMBRO

DEPARTAI;[ENTO

DE IMPRENSA NACIONAL

1964

ÍNDICE
DOS

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Págs,

Págs.

53.989

-

Decreto

de

1 de

julho de 19ü4 - Dá nova redação ao artigo 19 do Decre- .
to n.c 833, de 11 de abril 'de
1962 - Publicado no D. Q.
de 2de julho de 1984
5'3.00'Üi

-

Decreto

de' 2

3

de

julho de 1964 Aprova as
regimentos das Delegacias Pederaís de Agricultura e dos
Coordenadores Regtonaf,
!P1iblicado no D. Q. de 3 de
julho de 1964 - Retifícdao no
D. O. de 15' de julho de 1284'

3

53.9811 Decreto de 2 de
julho de Hl64 - Dá nova re-

dação aos artigos '89 e respec.,"
ctvos parágrafos, 90 e 91, do
Regulamento do Miníetérto da

Agricultura -

Publicado nó

D. Q. de 22 de julho de 1961:
- Retificado no D. Q. de 29'

de jujno de 19-&4

.. )...... ....

8

53.992 --.:.... Decreto - Ainda não
foi publicado no D. O . . ,',.

9

&3..g.9·3 -Decr-eto de 2 de
dulho de !iJ,lJ4 - concede reconhecimento a, cursos do Instituto Municipal de Belas Artes de Bagé, Estado do Rio
Grande do Sul - Puolícado
no D. O. de 30 de julho de
'1964

63.994 Decreto de 3 de
julho de 1964! - Altera. a redação do Decreto número
53.508, de 29 de janeiro de

9

!l·964 - .publicadc 'no D. O.
de 6 -de Julho de 1964

9

i5G .9:9:5 Decreto de 3 de
julho de 19-64 - Concede nu,
toríaação para funcional' como
emprêsa de 'energia elétrica à
Oompanhía Estadual' de Energia Elétrica ---' publicado no
D. O. de 6 de julho' de 1964 .

9

5J3 .,99·6 Decreto de 3 de
julho de 1964' - outorga à.
Companhia Ur'bani?iadora da
Nova Captial do Brasil (N'O~
VAOAiP)
concessão para o
aproveitamento progressivo da
energia h!dráulica da Cachoeira do Paranoá - Publicada no D. O. de 6 de julho
de 1964 - Retificado na D.Q.
de 31 de agôsto de H!64

S

'5iL997 ---' Decreto de 3' de
julho de 1%4 - 'E'xt in g ue O
Grupo Executivo ·da Indúetr-a
N.aval e _dá outras .provldênelas - Publicado 110 D. O. de
3 de- Ijulho de 1964

10

'53.'998 -. Decreto de 3 de
julho de Hl-61~: - Promulga o
Acôrdo de Migração Brarél.,
Espanha - Puclícado no D. O.
'de 6 de j ulho de 1964- Retificado no D. O. de 2-8 de
julho de lHê4
j • • 1. • • •

11

{i'3.9·9-9; ,....:.... nem'eto de 3 de
julho de' 19·64 - Retifica o
enquadramento das funções
da Comissão de Readaptaçâc

IV

ATOS 'DO PODER

EXECUTIVO

Págs ,

dos Incapazes das Fôrças samadas - Pubtcado no D'. Q.
de 3 de julho de !l9'64'
54,().Q(}

-

Decreto

julho de 1964 -

gratãfícadas
P€iSsüail

dil

no

de

19
3

de

cria funçõse

Quadro

de

Ministério

da

Educacão e Cultura, e dá Olltras providências - Puuhcado no D. Q. de 3 de julho
de 19M """ .. """""""""""" .. ""
54.0011 Decreto de 3 de
julho de 1964 - DiEpõe sôorc
\funções gratificadas do colegio pedro 1'1, do Minístérto da

Educação e Cultura -

54. (lO?, Decreto de 3 de
julho de 196'4 - Altera a Iotação de repartições atendidas pelos Quadros Permanen. te e SuPlementar do Mlnistério da Fazenda -publicado
no Di. O. de 3 de julho de
!196'4
, .1•• 1••.•••••• , . .
Decreto de 3 de
julho de 19S4 - proíbe .a nomeação ou admissão de Pessoal na forma que estabelece
€ dá uutras providências . ..:.....
[Puhlicado no D. O. de 3, de
julho de 1964 """": """""." """"

54. Q().3

54.0<l)'5i
Decreto de 3 de
de Julho de 19ô'o1: - Regulamenta o ,§ S. o do arbtgn 1. c,
da Lei número 4.3'4<5, de 26
de junho de 1964, e dá outras
providências - publicado no
D. O. de 6 de julho de 190!.
Decreto de 3' de
julho de 19603 - Regulamenta,
9
o § 4. do artigo 7.9, da Lei
número 4.389, de 26 de junho

5i4.Ü'{j.S

19

20

21

-

54.0iIJ4
Decreto de 3 de
julho de 1964 - Baixa normas para a execução do dispooto no artigo 19, no parágrafo" único do artigo 20, no
IS 1.9 do artigo 211 e no artigo
23, da Lei número 4'.34'5, de
26 de junho de 1%4 - publioado no D. O. de 3 de turno
de lSSq.- Retificg.'do na D.a.
de 16 de julho de 19M

-

Z4

il'4.00'7
Decreto de 3 de
julho de 1964 - Altera a letra
b) do artigo 5. o do Decreto
TI.'? SUl, ,de '7 de dezembro de
1961 Publicado no D. O.
de 6 de julho de 19,64

25

Decreto de 8 de
'julho de 1964 - Dispõe sôore
o Quadro do Pessoal da Universidade Federal do Estado
do Rio de 'Janeiro, e dá outras vorovidências - Pubnca.,
do no- D. Q. de 9 de julho de
!1964 - Retificado no D. O.
ide 28 de julho de 1964

2õ

54.(109
Decreto de 9 de
julho de 1964 -r- Fixa os preços básicos m'rrlmos pa.r,a. o
ffnanc.amento ou aquís.ção de
farinha de mandioca da sadrn
de 1964
Publicado no
D. O. de 10 de julho de 19'64..

26

54.'0008

publi~

cado 110 D. O. de 3 de julhO
de 1964 - Retificado no D. O.
de 28 de julho de IS6.::!! ... .-..

Fág:5.

de 1954 - publicado no D. O.
'ele 6 de julho de 1964

54.0'10
Decreto de 9 de
julho de 1964- Pixa os preços básicos rnínímos para o
financiamento ou aquisição

do algodão em pluma. 'da re-

21

gião setentr.cnal do pais, da
safra de lB'Ô4-HH3';) - Publicado noD. O. de 10 de julho
de 196'!
ReUficado no
D. O. de 2& de julho de 1964

26

5-4.011
Decreto de 9 de
julho de 19í3~ - Constitui o
Grupo de Trabalho para examinar a viabrlxlade técnica,
econõmioa e financeira. de
Uma fáoríca de 'cimen to em

Barbalha, Ceará, bem

como

promover a sua concretização
- Publicado no D. O. de lO
de julho de 1964
22

ta o narám'afo unico

24

~

54,M2 Decreto de 10 de
julho de 1884 - Regulamen-

ao

ar-ti-

go 192, ó:i Le\ número 4.:),28,
de 30 de abril de .1854, 8 o
artigo 13 da Lei n . 9 4.. 3'Hi, de
2[} de junho ele :.3.34, e dá outras prov dêricias. -- P:ü::Lcado 1'0 D. O. de 13 ele ';l'.·:·J:.'.0
de 1964
n~t·iqC?,:..fo
DO
D . c, de 15 de julho c~e lflô4;

54.m,3 Decreto
julho de 1964:

de

1'~

de
Retifica,

28

v

íNDICE

Pá.gs.
funções gratificadas no
dro

de

dos gervidcres do Estado -

54.(\24 Decreto de 10 de
julho de 1964 - Dãspõe sôbre
novasvredacêes dadas ao artigo ~,. o e seu parágrafo unico e ao artigo 29 do Decreto
núrner053.1'53, de 10 de dezembro de 1863, que aprovou
o regulamento do galárto-Família ao trabalhador, motituído pela Lei número 4.21Hi, d:
3 de outUDTO de 1963, e da
outras providências - Publ:;,cado no D. O. de 15 de julho
de 1ge1 ........•.......

,

Decreto de 13 de
julho de 196'4 - Baixa normas para a execução do disposto no artigo 9, <:> e seus parágrafos da Lei TI. v 4'.345" de
2ô de junho de 1964 - Publicado no D. a. de 14 de j 111h O
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de setembro {te 1964
54.092 -

54.087 -

1964 . .

Págs.
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54.09S - Decreto de 5 de agõsto de 1964 - Declara de uti-

Llf

116

lidade pública, para fins de
servidão ou de desapropría- \
ção _em favor da Petróleo
Brasileiro S. A. - petrobrás
- - imóveis necessários à pesquisa e lavra de petróleo, sítuados no Estado da Bahia.
- Publicado no D. O. de 6
de agôsto de 1964. - Retíficado 'no D. O. de 13 de
agôsto de 1964

54.096 -- Decreto de 5 de agôsto de 1954 - Declara de utilidade pública, para. fins de
servidão ou de desapropriação em favor da Petróleo
Btrasileíro -8. A. - Petrobrás - imóveis necessários à
pesquisa e lavra de petróleo,
situados no Estado da Bahia.
......: Publicado no D; O. de 6
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de agôsto de 1964 Retificado no D. O. de 13 de
agôstc de 1964

118

54.097 - Decreto de 5 de agôsto de 1964' - Exclui da proíbícão constante do ~e.cre\to
no ~ 54.003, de 3 de julho de

dade pública, para fins de
deseprcprraçâo, o imóvel que
menciona
Publicado no
D.O. de 10 de agôsto de 1964

gos de .magtstério, e dá outras providências. - Publicado no D. O. de- 7 de agôsto de 1964
Retificado no
de 14 de agôsto de 1964

119

54.098 - Decreto de 5 de agôsto de 1964 - Autoriza o Ministério da Aeronáutica a aceitar doação de terrenos em
Três Lagoas (MT). - Publicado no D. O. de 6 de agôsto
de 1964

119

54.099 - Decreto de 5 de agôsto' de 1964 - Modifica' o texno do art. 421, do Decreto número 48.959-A, de 19 de setembro de 1960, Que aprovou
o Regulamento Geral da Presidência Socíal, - Publicado
no D. O. de 6 de agôsto de
1964. - Retificado no D. O.
de 13 de agôsto de 1964 ....

54.102 - Decreto de 6 de agôsto
de 1964 Autoriza estran-

geiros a adquirirem em transferência de aforamento, o domínio útil de frações ideais

gratificações de representação
de gabinete para atender,
provisoriamente aos encargos
de direção e chefia da Supermtendêncíe. do Plano de VaIorízaçãc Econômica da Amazônia, e dá outras provídêndas - publicado no D,O. de
7 de agôstc de 1964 - Retlfícado no D.a. de 13 de agôsto
,

,..

122

54.105 - Decreto de 6 de agôsto
de 1964 - Cria o "Fundo ãc

12{li

Democratização do Capital
das Emprêsas" e prove sõore
financiamento para produção
e exportação de produtos manufaturados ~ publicado no
o.o; de7 de agôsto de 1964

125

54.108 - Decreto de 7 de agôsto
de 1964 - Acrescenta itens ao
§ 49 do Art. 48 do Regula-

menta do Serviço de Identificação do Exército (R-115) Publicado no o.o. de 12 de
-agôsto de 1964
120

54.101' - Decreto de 6 de agôsto
de 1964 - Autorize estran-

geira a adquirir, em transferência. de aforamento, o domínio útil de fração ideal do
terreno de marinha que mendona, no Estado da Guanabara - publicado no D.a. de
12 de agôsto de 1964

122

54.104 - Decreto de 6 de agôsto
de 1964 - Fixa o valor das

de 1964

54.100 - Decreto de 6 de agôsto
de 1964 Aprova enqua-

dramento de pessoal do Departamento dos Correios e
Telégrafos doM.V.O.P. e dá
outras providências - Publicado no D.a. de 19 de agôsto
de 1964 .:...... Retificado no IrD,
de 8 de outubro de 1964 ....

121

54.103 - Decreto de 6 de agôstc
de 1964 - Declara de utili-

1964, as nomeações para car-

D.a.

do terreno de marinha que
menciona, no Estado da Guanaoare - publicado' no D,O.
de 30 de setembro de 19.64 ..

".

127

54.107 ~ Decreto de 7 de agôsto
de 1964 - Dá nova redação
ao § 29 do art. 1'1 do Decreto
nv 54.082, de 31 de julho de
1964 - publicado no D.O. de
10 de agôsto de 1964

127

'

54 .Hl8 - Decreto de, 7 de B.G'õsto
de 1964 nataneiccc obri,121

gatoriedade de utéllzação do
'transporte ferroviário pelas
repartdçôes públicas, autarquias, órgãos da administração descentralizada e entidades de dlreltc privado, banertciartos pelo Govêrno - Publicado no D.o. de 10 de
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54.HJ.9 - Ainda não foi publicado no D.a
;.......

128

54.110 - Decreto de 7 de agôsto
de 1934 - Declara luto oficial
em todo o país, em sinal de
pesar pelo íalecl.nento do
Presidente Aleksander Za'wadzkí ~ Publicado no D.o.
de 11 de agôsto de 1964 ....

128

54.111 Decreto de lO de
agôsto de 1964 - Abre, pelo
'Ministério da Fazenda, o crédito especial

crs

de

.

aon. ooo.OOÚ,\lO (duzentos
milhões de cruzeiros) paraatender as despesas que especifica - Publicado no D.a.
de 11 de agôsto de 1964 ....
54 .112 Decreto de 1.1 de
agôsto de 1964 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento jcacional de Obras de
Saneamento, áreas de terreno
situados em Belém, Blstado do
Pará - Publicado no D.O. de
13 de agôste de 1964 - Retificado no D.o. de 17 de
agôsto de 1964

54.113 ----:. Decreto de 12 de
agôsto de 1964 -"- Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Necíonal de Obras de
Saneamento, área de terreno
situada no Municipio de Taló,
no Estado de Santa Catarina
- Publicado no D:O. de 14'
de agôsto de 1964
54.114
Decreto de 12 de
agôsto de 1964 ---'--. Declara de
utilidade pública, pat-a fins de
desaproprfacão pelo Departamento Nacional de Obras de
Saneamento. área de terreno
situada no Muntdcípto de rtuporenga, no Estado de Santa
Catarina
publicado no
D.a. de 14 de agôsto de 1964
54.115

Decreto de 12 de
Declara de
utilidade pública, para ríns de

agôsto de 1964 -

128

Pága,
desapropriação pelo Deparbamente Nacional de Estradas
de Rodagem, área de .terreno
situada no munícinlo de Mumaé - Estado de - Minas Gerais - PUblicado no D.a. de
14 de agôsto de 1964 - Retdficado no D.O. de 20 de agôs~
to de 1964

130

54.116 De 12 de agôsto de
1964 - Declara de utilidade
'!Pública, para fins de desaprogmação pelo Departamento
Nacíonal de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no Munícíplo de Ibadtí,
Estado do Paraná - publicado no D.O. de 14 de agôsto
de 1964

'131

54.117

Decreto de 12 de
Declara de
utiüdede pública, pet-a fins de
desapropnecão pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada no Município de Plraí, Estado do Rio de Janeiro
Publicado no D.a. de 14
de agôstc de 1964

agôsto de 1964 -

131

Decreto de 12 de
agôsto de 1964 - Declara de

54.118
129

utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área. de terreno/
situada no
Município
de
Magé, Est·ado do Rio de .raneíro
Publicado no D.a.
de 14 de agôsto de 1964 ....

54.119
"129

J.31

Decreto de 12 de

agôsto de 1-064 -

Declara de

utilidade pública, para fins de

desaproprraoão pele Departamenta Nacional de Estradas
de Rodagem, áree de terreno
situada. no Município de Oamacâ, Estado de Bahia Publicado no D.a.. de 14 de
egõsto de 1964

13'0

54.120
Decreta de 12 de
agôsto de 1964 _ Declaraide
utilidade pública, para fins de
desaprop'nação pelo Departaanento Nacional de Estradas
de Rodagem, área. de terreno
situada no Município de Don

132
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. Cavatd, Estado de Minas Gerais - Publicado no D.a. de
14 de agôsto de 1964
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54.121
Decreto de 12 de
agôsto de 1964 - Declara. de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departa-

menta Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada no Município de São

José do Cerrtto, Estado de
Santa Catarina ---' Publicado
no D.O. de 14 de agôsto de
1964

133

134

54.128
Decreto de 13 de
agôstc de :964 - Dispõe sôbre
a Chefia da. Delegação do
Brasil junto à Assccíeçâo La·
tina- Ameríoana de Livre Comércío (ALALC)
Publicado no D.a. de 14 de agôstc
de 1964

135

Decreto de 13 de

agôsto de 1964 - Dá nova redação ';1, r.ísposltdvos do Decreto n? f4. 019, de 14 de julho da 1964, que erra a Cccr-

menta Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno
situada no Município de São
José do Oerrfto, Estado de
Santa Catarina - Publicado

54.123
Decreto de 12 de
agôsto . de 1964 - Renova a
declaração de utilidade pública a que se refere o Decreto no -10.176, de 25 de 011tubro de J 9:>6, para fins de
deseproprí.açào pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, área. de terreno necessária. à construção
do açude público "Banebulú",
no Município de Quixadá, Estado do Ceará - Publicado
no D.a. de 14 de agôsto de
1964

Decreto de 13 de
54.127
agósto de 1964 - Of.cializa. o
IX C0q"reSSO jnternaaíonaí
de Pastagens - Publico c,o no
D.Üi. de 14 de agôsto de 1904

54,129

54 .122
Decreto de 12 de
agôstc de 1964 - Declara de
nrtdlidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departa-

no D.a. de 14 de agôsto de
1964

Pâgs.

133

denação -Naclonal de Crédito
Rural --- CNCE - e ,f Fundo
Nacio.ra, de Refin::tnckunento
Rural B 0::\ outras provídêncías -- Fublícado -<10 D.a. de
14 de agôsto de 1964 ... "....

1SS

54.130
Decreto de 13 de
agôsto de 1964 Aprova o
Regulamento do Ins'Jtuto Rio
Branco do Ministério das Relações Exteriores
Publicado no D.a. de 18 de agôsrc
de 1964 - Retificado no. D.a.
de 20 .de- egôsto de UH)<1 ."..

136

Decreto de 14 de
agôsto de 1964 -- Retifica o
Decreto no 52.58'S-A, de 3D' de
setembro de 19'33 Pubhcado no D.a. de 17 de agôsto
de 1964 ...... .. .. .. . .. .. .. .

140

54.131

133

54 .124
Decreto de 12 de
agüsto de 1964 ---'- Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departàmento Nacional de Estradas de Rodagem, arc-a de
terreno situada no Muuíctplo
de, Itajaí, Estado de Santa
Catarina.
Publica-to no
o.o. de 14 de agôsto de 1964·

134

54; 125 -- .ó.índa não foi publicedo :'1::; D.a.

134

.54.126 ...:.. :\u:da. não foi publicado nc D.O . • . . . • . . ,........

134

54.132

Decreto de 14 de

eaôsto de 1964 -

Dá nova

redaçâo co art. 2<;> do Decreto n- 54.055, de 2'1 de julhe de 1964 "-, Publtcadc no
Ir.O, de 17.' de agôsto d~ 1964

141

54. 133

Decreto de 14 de
Autoriza o
cidadão' brasllelro José Torres
de Freitas a pesqutaar ouro
no município de Pítanguí,
Estado de Minas -Gerats Publicado no D.o. de 18 de
agôstc de 1964 ...... ,.......

agôsto de 1964 -

141
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54.134
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 -- Dispõe sôbre
os ouaorcs e Tabelas de pessoal da Rêde Ferrovíárle, Fe-

deral S.A. e dá outros providr·~.u. . ias
P-·.Hii"~.d,)
no
D.O

de 20 de agôsto de 1964
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Decreto de 17 de
egôsto de 1964 - Aprova o
enquadramento dos cargos,

54.135

funções e empregos do Quadro I, _do xi.nrstecto da Viaçâo e Obras Públicas - Publicado no Da. dê 14 da setembro de 1964

142

54 .136
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 ---, Declara de
utilfdade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de E5tradas de Rodagem, área de
terreno situada no Município
de 'I'Ijuquínhas, Estado de

Santa Catarina -

Publicado

no D.o. de 20, de agôsto de
1964
,

54.137
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 - Declara "de
'utilídede pública, para fins
de desaproprtacâo pelo Departamento Nacional de Estradas de 'Rodagem, área de
terreno situada no Município
de Campos NoVOS, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D.a. de 20 de eeosto de
1964
54.138
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada. na cidade de
pelotas, Estado do Rio. Grande do Sul Publicado no
D;O. de 20 de agôsto de 1964
:- Retificado no D.O. de 25
de agôsto de 1964

Decreto de 17 de
agôsto de 1964 - Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no Município

54.139'

'143

143

143

de Lajes, Estado de Santa
Catarina
Publicado DO
D.O. de 20 de agôsto de 1964
Decreto de 17 de
54.140
.agôsto de 1964 -' Declara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo D€oartamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no. Município
de Campos Novos, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D.C. -de 2.0 de agôstc de
1964
54.141
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 - D-eclara de
utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no Município
de Don Cavati, E5tado. de
Minas Gerais
Publicado
no D.O. de 20:1"'de agôstc de
1964
54.142
Decreto de 17 de
agôsto de 1964 - Declara de
utili-dade pública, pare fins
de desapropriação pelo Departemento Nacional de Eetredes de Rodagem, área de
zerreno, situada no Município
de santos Dumont, Ls tado de
Minas Gerais· - Publicado no
D.O. de 20 de agôstc de 1964
Decreto de 13 de
54.143
agôsto de 1964
Concede
Benefícíedora de MInérios
Pequert Limitada autorizacâo
para funcionar como emprêsa
de mlneracâo - Publicado no
D.O. de 20 de agôsto de 1964
Decreto de 19 de
54.144
agôsto de 1964 - prorroga o
üirazo fixado para os- trabalhos do Grupo Executivo da
Siderúrgica de S·anta.· Oatarina - Pul:.licado no Da. de
21 de agôsto de 1964 . .....

144
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145

145

à

Decreto de 19 de
agôsto de 1964 Regulamenta as disposições dos artigos 30, .59 e 69 da Lei número 4.357, de 16 de julho de
1964 - Publicado no D.o. de
20 de agõsto de 1964 - Retificado no D.a. de 25 de
agósto de 1961

145
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54.,146
Decreto de 2{} de
agôstc de 1964 _ Autoriza a
Emprêsa Fôrça e Luz S?-n~a
Oatarfna S.A. a conetatuuhipoteca de bens - Publicado
no n.o, de 24 de egôsto de
1964
o'.........
5':1: 147
Decreto de 20 d~

150

ozosto de 1964
Concede
autorização p a r a funcionar

trocao -

Publicado no D.a.

150

54.148
Decreto de 20 de
egôsto de 1964 - Autoriza a
Centrais ElétriC0S de Minas
Gerais S. A. a construir li15.;'

pu-

Decreto de 20 de
1964 -

54.157

J86~

151

Concede

como emprêsa de enersrta elé-

2'0

152

de

aaôsto de 1.q64 -- .Aní;ç.l.'iz8.. o

Ç

DBcreto de . 20 de
agõsto de 1934 - 'I'ransfere
da prefeitura Municipal de
'Ilhabela pare o Deoarramen to
de Anuas e Energta Elétrica
do Estado de São Paulo concessão pare distribuir energia elétrica no Município de
Jlhabela,
Estado
de
São
Paulo, e dá outrasvprovídências - public-ado no D.O. de
24 de agôsto de 1964 .... ""

Eletrácíde.de a desvincular e
permutar usinas htdrelétrtcas
- Puohcado no .0.0. de 24
de agôsto de 196~ .. ,........

54.153

Departamento de Azua.s e
Ene'!.'f";i'-tElétric-8. do L"'Ga-dü; de
São P8U10 a const-urr linha
.de transmtssâo -- P'1::-,11Cw';o
no .D.O. de 21 ãe R,gÔ.,t 8 de
1964

155

Oompanhta Bom Sucesso de

tríoa a Centrais Fluminense
D~Cl'~j-'8" 08

154

Decreto de 20 de
.agôsto de 1964 - Autortza. a

autorízacâo p a.r a funcionar

S.A. - Publicado no D.O. de
24 de agôsto-de 1964

154.

Centrais Elétricas de Mmas
Gerais S,A. concessão para,
distribuir energia elétrica e

dá outras providências -

concessão para, G 'J1.'OVêdterceoc n-oaresstvc de, cnerr.ia hidráulica de um t-ccho
d·~ Rio Paraná - P~l?licQdo
no D.a de 2·1 de ecoe '.0 de

54.151

Anônima - ELETROBRAS"
Publicado no D.O. de 28
de egôsto de l~fH

bhcadc . no D.o.. de 24 de
agôsto de 1964
"......
'occreto vie 20 de
54,156
eeôsto de 1964 - Autortza a
Companhia Ferro e eco de
Vitória a montar grupos geradores para uso exclusivo _Publicado DO D.O. de 24 de
agôsto de 1964 ..... ".......

S'. A.

de

alterações Introduzidas nos
Estatutos e a elevação do catntal social do.. "Centre.ts Eiétrtcas Brasileiras Sociedade

Decreto de 20 de
agôsto de 1964 - outorg·.a a

54.149
Decreto de 2Ü' de
agôstc de 1964 - OUtOTg.3.. 9,
Centrais Elétricas Brastletras

54.150
agôsto

153

54.155,

nhas de transmíxsào e subes-

tações - Pubhcc do no D.a.
de 24 de agôstc de 1964 .....

54 .153
Decreto de 20 de
aaôsto de 1%4 - Transfere
d~ Município de Luziània
para Centrais Elétricas de
Goiás S.A., a concessão para
distribuir energia elétrica -'Publicado no D.a, de 24 de
agôsto de 1964
,;...
54.154
Decreto de 20 de
agôsto de 1964 - Aprova as

como emprêse de energia elétrica a Central Elétrica Capívart-Oaehceu'a S,A ..- Elede 24 de agôstc de 1964 .....

Págs.

J52

5'!·.152

agôsto de 196·1 - Transfere
da pr-efeitura Muntctpal de
Santo Antônio do Monte paro.
Centr-ais Elétricas de Minas
Gerais S.A. concessão para
distribuir energia elétrica -Publicado, no ti.o, d~ 21 de
,.......

0.gôsto da 1964

153

155

Decreto de 2-0- de

54 .159
Decreto de 20- de
agôsto de 1964 ..,-- Outorga à
Canoínhas Fôrça e Luz Sociedade Anônima concessão
para distribuir energia. elétrica
Publicado no D.O.
de 24 de agósto de 1964 ,...
54.160
Decreto de 20 de
agôsto de 1964 - Dilata a.

156

157
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área do suprimento da Companhla Hidrelétrica. do São
Francisco
Publioado no
D;O. de 24 de agôsto de 1964
54.-16-1
Decreto de 20 de
agôsto de 1964 - Transfere
da Prefeitura Municipal de
General Vargas para Oompanhía Estadual de Energia
Elétrica a ocncessâo para.rdísdistribuir energia elétrica. Publicado no D.O. de 24 de
·agôsto de 1964

157

158

nas Metalúrgicas a pesquisar
minério de ferro no Município de Barão de Cocais.. Estado de Minas Gerais ...:- Pu,bUcedo no D.O. de 25 de agõsto
162

54.168 - Decreto de 21 de
agôstq de 1964 - Renova o
Decreto n- 48.299, de 17' de

junho de 1960 -. r'uoncaco
no D.O. de 25 de agôsto de
1964

utilidade pública uma gleba
de terra. situada no Município de Resende, Estado do
Rio de Ja-neiro, e autorizá .a
Companhia Hidrelétrica do.
Vale do Paraíba a desapropriá-la
Publicado no
Decreto de 21 de
agôsto de 1964 - Autoriza o
cidadão brasíleíro Franco LUnerdi a pesquisar caulim no
. Município de, Mogi das _CrUzes Estado de' São Paulo Publicado no D.a. de 25 de
agosto de 1964
54.164 - Decreto de 21' de
agôstc de 1964 Autoriza
o cidadão brasileiro Aquilino
Peres de Moura a pesquisar
caulím no Município de Arcos, EStado de Minas Gemi"
Publícedo no D.O.' de 25
0.1: agôstc de. 1961
54.165 -'- Decreto de 21 de
egôsto de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Dja.hy Fa
rína Romero a pesquisar -cauUm no Município de Magé,
Estado do 'Rlo de .Ianeíro
Publicado no D. a. de 25 de
agôsto de 1964
. . . . .. .. . .
54.166 -'- Decretp. de 21 de
agôsto de 1964 - Outorga à
E&pírito Santo Centrais Elé-tricas S. A. concessão para o
acroveítemento proa-essívo de
energia hidráulica de um trecho do curso dâgua denominado Braço Sul da. Rio São
Matem, Estado do Espírito
Santo - Publicado no D.O.
de 25 de agôsto de 1964 ....

54.167 - , Decreto de 21 de
agôsto de 1964 -Autoriza. Q.
Companhia Brasileira de Usi-

de 1964

54.162 - Decreto de 20 de
agôstó de 1964 - Declara da

D D. de 25 de agôsto de 1964

Págs .

162

54.189 -

Decreto de 21 de
r...f ôsto de 1964 - Revoga o
Dl ereto nc 614, de 30 de janeiro de 1936 . e dá outras
providências - Publicado no
DD. de 26 de agôsto de 1964

158

54.163 -

163

54.17-0 - Decreto de 21 de
agôsto de 1964 - Abr~,pelo
Mínistérío da Aeronáutica, os
créditos especiais de
Cr$ 1l.928.000.000,DO e ......
crs 12.806.GfiO.OOO,OO, para o
fim que especifica - Publi-

159

lf,Q

M

100

cado no IlD, de 24 de agôsto
de 1964 ....... .......

163

Decreto de 21 de
agôsto de 1964 Declara.
prioritária ao desenvolvimento
do Nordeste, para efeito de
Isenção de quaisquer taxas €
impostos tederaís, a importação d '. equipamentos novos,
sem similar nacional regístrado, neste descritos e consignados à emprêsa "Polítex
S.A. - Indústria e Comércio", de .ãuazeíro do Norte.
Estado co Ceará - Pubhcadc
no D.O. de 26 de agôsto de
1964 - Retificado no n.o. 'de
28 de agõsto de 19f,4
.... ..

163

54.171 -

54.172 - rR~:'··"'~·t) de 21 de
agôsto 11;';' !ff34 - AUtoriza. RCompanhia Hidrelétrica do

161

São Francisco a constituir
penhor mercantil e industrial
em "favor do Banco Nacíonal do Desenvolvimento mconómtco -Publioodo nó DI).
de .26 de agôsto de 1964 Retificado no D.a.. de 28 de
e..gr.d-c.· de 1964 ..
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Págs.

Págs.
54.173 - Decreto de 21 de
agôsto de 1964 promulga.
o Acárdo sôbre 'I'rensportes
Aéreos Regulares com a Re
púnlica Federa] da Alemanha
Publicado no D.a. de 26
de egôsto de 1964
54.174 - Decreto de 21 de
agôsto de 1964 -

165

Aprova o

Regimento da Zona Franca
de Manáus e dá outras providêncíaa
de 26 de
- Retificado
de agôsto de

».o.

54.175 -

publicado 110
agôsto de 1964no D.a. de 28
1964
J...

Decreto

de

21

169

de

agôsto de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Jair Rodrigues Pereira a pesquisar grafite, no. Munietpio de Santa

Maria de .ttabíra, Estado de
Minas Gerais - Publícart.i no
D~O. de 27 4~ agôsto de 19"i4
-54 .176 - D-ecreto de 24 de
agõsto de 1964 - Autoriza o
cidadão brasíleíro João Viana

a pesquisar galena. e
no município de
Manga, Estado de Minas Gerais . .:. . - Publicado no D.O. de
27 de. agôsto de 1964.........
54. 177 ~ Decreto de 24 de

180

Lelis

'calcário,

agôsto de 1964
Autoriza
o cidadão brasileiro Anselmo
'Santelene, a pesquísàr minério
de ferro no Município de
.Mateus Leme, Estado deMinas Gerais - Publicado no
D.O. de 27 de agõsto de 1964
54. 1'78 - Decreto de 2'1 de
agôsto de 1964
Autoriza
o cidadão brasileiro. Moacyr
Portugal Línhares a pesquisar água mineral no _Munícípio de Nova Granada. Estwo
de ~~ã('1 Paulo Publtcaõo
.no D.O. de 27 de agôsto de
1964 . . ..
5'!. 179 DEC'TCt0. de 24 c1e
egôato de }964 - Autoriza a
Emprêsa Elétrica de Londrina' S. A. a vender bens
imóveis - Public-ado no D.a.'
de 27 de agôsto de 1964 -....
54.180 7 Decreto de 24 de'
agôstc de -1964- Declara públicas, de uso comum, as
águas de curso que especifica

181

181

18'j

- publicado no D.O. de 27 de
agôsto de 1964 .. .. . .. .. .. ..
54.181 .- Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Concede à
Minérios Oatarlnense Limitada autorização para funcionar como emprêsa .dc mu.cração - Publicado no n.o.
de 37 de agõsto de 1964 .. ,.
54. 182 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Dá nova
redação ao artigo 1Q do DeM
ereto n Q 927. de 27 de abril
de 1962 - Publicado no D.O.
de 27 de agosto de 1964 ....
54 .183 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Transfere
do Município de' Pedro Leopoldo para Centrais Elétricas
de Minas Gerais S. A., concessão para distribuir energia elétrica no Município Publicado no D.a.de 27 de
agõsto de 1964 • . . . . . . . . . . . .
54.184 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza a.
Iãmprêsa Brasileira de Engenharia S. A. a pesquisar
ouro no município de São
Félix do Xingu, Estado do
Pará - Publicado no D. O .
de 27 de' agôsto de 1964 ...•
54.185 ""-- Decreto de 24 de
agústo de 1964 - Autoriza' a
Bmprêsa Brasileira de Engenharía s. A.
a pesquisar
ouro, no município de São
Félix do Xingu, Estado do
Pará - Publicado no D-.O.
de 27 de, agôsto de 1964 •...
54. 186 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza a
Emprésa Brasileira .de Elllgenharía S.A. a pesquisar
ouro. no município de São
Félix do Xíngu, Estado do
Pará - Publicado no D. a.
de 27 de agôsto de 1964 ...•

Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - ' Autoriza o
cidadão brasileiro Augusto
oesen- a pesquisar ouro no
município de peixe, Estado
de Goiás
Publicado no
D.O. de 27 de agôsto de 1964
54 .188 -r-: Decreto. de 24 de
agôsto, de 1964 ,....... Institui a

184

18ii

185

186

186

187

. 187'

54.187 -

184,

188:

ÍNDICE

Pága.

Semana Nacional da Criança
Excepcional - Publicado no
D.O. de 24 de agôsto de 1964
M .189 - Decreto de. 24 de
agôsto de 1964 - Atribui ao
19 Batalhão
Ferroviário a
missão .que menciona e dá
outras providências - Pu.,
blicado no D, O. de 27 de
agôsto de 1964
54 .190 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza. a
superintendência das Emprêsas Incorporadas ao Patrimôma Nacional a doan ao
Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem o terreno, que menciona. no Estado do Rio de Janeiro -Fublícado no D. O. de 27 de
agôsto de 1964 - Retificado
no D. O. de 1 de setembro

XIX
Págs ,

campos Ferreira a pesquisar
minérios de ferro e de man189
ganês, no município de Santa
Barbará, Estado de Minas Ge~
rads Publicado no D. O.
de 27 de agôsto de 1964 ... '. . 192
54. 196 - Decreto de 24 de
agôstc de 1964 - Autoriza o
cidadão /brasileiro Agostinho
189
Homem Toledo a pesquisar
mica no município de Cataguases, Est0..cto de Minas Gerais - Publicado no D. a.
de 27 de agôstc de 1964, ...• 192
54.197 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza a
cidadã brasileira Rosária Rodrigues de Siqueira a pesquisar caulim e quartzito no município de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 27
de agôsto de 1964
193
de 1964 • .
:.....
189
54. 198 Decreto de 24 de
54.191 - Decreto qe 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza o
agôsto de 1964 - Autoriza a
cidadão brasileiro Custódio
Companhia Paranaense de
Netto Júnior a pesquisar carEnergia Elétrica a constituir
vão, no município de São 'Féhipoteca
Publicado no
lix do Xíngu, Estado do Pará
D.O. de,27 de agôsto de 1964
190
- Publicado no D. O. de 27
Decreto de 24 de
54.192 de agôsto de 1964
.
194
agôsto de 1964 - Autoriza o
54.199 - Decreto de 24 de
cidadão brasileiro Israel Maragôstc de 1964 - Autoriza o
tins a pesquisar feldspato no
cidadão brasileiro Antônio
Município de Campestre, EsMotta Netto a pesquisar areia
tado de Minas Gerais - Pu. quarteosa, no Município de
blicado no D. O. de 27 de
Mongaguá, Estado de São
191)'
agôsto de 1964
Paulo - Publicado no D.O.
54.193 - Decreto de 24 de
de 27 de agôsto de 1964 •...
194
agôsto de 1964 - Autoriza o
54.200 - Decreto de 24 de
cidadão brasileiro . Antônio
agôsto de 1964 - Autoriza o
Motta Netto a 'pesquisar areia
c~dàdão brasileiro Djahy Fa-·
na município de Mongaguá
rma Romero a pesquisar cauEstado de São Paulo Jim no Município de Magé,
clícadc no D. O. de 27 de
Estado do RIO de Janeiro _
agôsto de 1964
191
Publicado no D.O. de 27 de
54 .194 - Decreto de 24 de
aeõsto de 1964
195
agôsto de 1964 - Autoriza
54.2'lJi1 - Decreto de 24 de
o cidadão brasileiro José Feragôsto de 1964 - . Autoriza o
reira da Silva a pesquisar
cidadão brasileiro Roberto
água mineral no município de
Cohen a pesquisar manganês
Santo 4ntônio de Pádua, Esno município de Canumã
-tado do Rio de .Ianeirov-cEstado do Amazonas - Publi":
Publicado no D. O. de 27 de
cado no D.a.
de 27 de
agôsto de 1964 ...... :...... 191
agôsto de 1964
195
54 .195 - Decreto de 24 de
54.202 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964 - Autoriza o
agôsto de 1964
Concede
c.ídadã:a
brasileiro
Mário
reconhecimento ao Curso de

Pu-'
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Pégs ,

Págs.
Auxiliar de IDnfelw.agem da
Escola de Auxiliares de Enfermagem Ponte Nova, de
Itacíra, Estado da Bahia,Publicado no D. O. de 28 de
agôsto de 1004

194'0, alterado pelo de número 50.114, de 26 de janeiro
de 1961 - Publicado no D.a.
de 28 de agôsto de 1964- ....
196

54.2{l3 - necreto de 24 de
agôstõ de 1964 - Determina

a observância, no Brasil, das
Normas
e
Recomendações

constantes do nôvc texto do
Anexo 9 à convenção da.
Aviação Civil
Internacional
(5l!- edição), que dispõe -sôbre

a facilitação

do

transporte

aéreo - publicado no D. O.
de 31 de agôsto de 1964 Retificado no D. O . de 4 de
setembro' de 1964
54 _204 - Decreto de 24 de
agôsto de 1964
Fixa' a
distribuição em cada Arma e
em cada pôsto, das funções
gerais dos oficiais do Exército, a vigorar .e. partir .de 24
de agôsto de 1964 - PUblicado no D. O. de 2,5 de agôeto
de 1964 .

196

1964

222

54. ~5 -

Decreto de 24 de
agôsto de 1964 --:. Dá nova redação ao artigo 29 do Deereto nc 54.057,_ de 27 de julho
de 1964, que aprovou a revisão do Quadro do Pessoal do
Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Marítdmos, prevista no artigo 19 da Lei número 4.345, de 26 de junho
de 1964 - Publicado no D.O.
de 25 de agôstc de 1964

~

Publicado no D. O. de 15 -de
setembro de 1964

223

54.206 - Decreto de 25 de
agôsto de 1964 - Aprova a.
revisão do Quadro de Pessoal
do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Industriários,

e dá outras providências publicado no D. O. de 26 de
agôsto de 1964
Decreto de 26 de
agôsto de 1964 -'- Dá nova
redação ao parágrafo 49 do
artigo 324 do Regtüamento
para o Tráfego Maritimo,
baixado pelo Decreto número 5. 7~,8, de 11 -de junho de

54.207 -

Decreto de 26 de
Define,
agôsto de 1964
para fins de previdência Social, a atividade de Condutor
Autônomo de veículo' Rodoviário, e dá outras provídênelas - Publicado 110 D. 0-.
de 28 de agôsto de 19-64 ....
54 .209 . Decreto de 26 de
agôsto de 1964 ---=- Retâfíea o
Q
art. 1 do Decreto nv 53.386,
de 31 de dezembro de 1963 Publicado no D.O. de 27 de
agôsto de 1964 - Retificado
no D. O. de 31 de agôsto- de
54.210 - Decreto de 26 de
agõsto de 1964 - Dispõe sôbre a rerormuiação do sistema de assís têncía médica .no
país, Publicado no 1). O.
de 28 de .agôatc de 1964 .,....Retificado no D. O. de 1 de
setembro de 1964
54.211 - Decreto'- Ainda não
foi publicado no D.a. .....
54.312 - Decreto de 26 de
agôsto de 1964 -:- Aprova a
revisão do Quadro de Pessoal
da caixa. Econômica Federal
do Ceará e dá outras -provi;
dêncías - Publicado no D.O.
de 27 de agôsto de 1964 ....
54.213 - Decreto de 26 de
agôsto de 1964 - Classifica
os cargos de nível superior da
Caixa Econômica Federal do
Ceará e dispõe o enquadramento de seus atuais ocupantes - Publicado no D. O. de
27 de agôsto de, 1964 - Retificado ÍlO D. o . de 1 de se~
tembro de 1964

223

224

54.208 -

224

225

225
226

226

227

54.214 - Decreto de 27 de
agôsto .de 1964 ~. Aprova a
revisão do Quadro de Pessoal
da Companhia de Navegação
do São Francisco -e dá outras
providências _ Publicado no
D. O. de 28 de agôstc de 1964

54.215 - Decreto de 27 de
asõsto de 1964 - Considera.
os J-ogOS trmversítãrros Bra-

227

XXi
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Págs.
sileiros como atividade universitária reguâar Publicado no D.O. de 31 de agôsto
de 1964 .
64.216 - Decreto de 27 de
agôstc de 1964 - Publicado no
.n.o . de 1 de setembro de
1964 . . ...................•
54.217 - Decreto de 28 de
agôsto de 1964 - Modifica o
Regimento do Conselho Federal de Educação, aprovado
pelo Decreto nv 52.617, de 7
de outubro de 1953 - Publicado no cn.o . de 2 de setembro de 1964
;
54.218 -'-' Decreto de 28 de
agústo de. 1964 - Dispõe sôbre os quadros e tabelas de
pessoal das' emprêsas de navegaçâo ma:rtt1m~ e fluv1;al
vinculadas ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, e
dá outras provídêncías - Publícado no D. O. de 2 de setembro de 1964 - Retificado
no Ir-O, de 4 de setembro
de 1964 • .............•....
54.219 - Decreto de 28 de
agôsto de 19.fj4 ....... Revoga o
Decreto nc 53.413, de 17 de
janeiro de 1964 - Publicado
no D. O. de 2 .dé setembro
de 1964 ,
,
54.220 - Decreto de 28 de
agosto de 1964 - Dispõe sO-

227

228

248

248

248

bre alterações nos orçamentos de 1964 das instituições
de Previdência Social - Pu-

blicado no D. O. de 31 de
agôsto de 1964
54'.221 - Decreto de 31 de
agôstc de 19;64 - Altera o al'"..
.tigo 29 do Decreto nc 54.05fi.
de 27 de julho de 1964 Publicado no D. a. de 1 de
setembro de 1964
54.222 - Decreto de 31 de
agôsto de 1964' - Extingue a
euociicüa de Assuntos Gerais do Gabinete Militai" Publicado no D.a. de 1 de
setembro de 1964
54'.223 - Decreto de 19 de setembro de 1964 - Retifica os
Decretos na. 1.565 e 5.915-B.
de 2i de novembro de 1962 e

249

250

250

Págs.
de 26 de abril de 1963, respectivamente,
relativos
à
Congregação de Santa Doroteia do Brasil - Publicado no
D. a. de .3 de setembro de
1964
: 251
54.224 - necreto de 19 de se..
tembro de 1964 - Dispõe sõbre o aproveitamento do pessoal
da.
Fundação' Brasil
Central e dá outras providências - Publicado no D.a.
de 9 de setembro de 1964 Retificado no D.O. de 18 de
setembro de 19M
251
54.225 - Decreto de 19 de ,setembro de 1964 - Retifica o
Quadro de Pessoal do Instatuto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, do Conselho Nacional de pesquisas - Publicado rio D.a. de 3 de setembro de 1964 - Retificado
no D. a . de 9' de setembro
ted 1964 . .. ..... : .. .. .. . ..
252
54.226 ---=. Decreto de 19 de se. tembro de 1964 - Aprova o
enquadramento das funções
gratificadas no Quadr<J de
Pessoal do Serviço de Alimentação da Previdência 80-,
cíal - Publicado no D. a. de
11 de setembro de 1964 .... 252
54.227 - Decreto - Ainda não
publicado no D.O.
253
5·1.228 - Decreto de 19'de setembro de 1964 - Dispõe sôbre a. ação do COnselho Nacional de Politica Salarial na
aplicação do Decreto número 54;018, de 14 de julho de
1964 - Publicado no D. a.
de 2 de setembro de 1964 Retificado no D. O. de 4. de
setembro de 1964
• 253
54.229 -

Decreto de 2de se.

tembro de 1964 - Autoriza a
Oompanhíat de Mineração .e
Agricultura do' São Francisco

"Oomíng" a" lavrar rnagnestta no município de Sento
Sé, Estado da Bahia -Publícado no D.O. de 4 de setembro .de 1964
"

54.230 - Decreto de 2 de setembro de 1964 - IDxtingue o
Grupo de 'rreoaüio da .In-

253
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Paga.

Págs.

"Euclides da Cunha", no Terrttórío de Roraima - Publicado no D.a. de 4 de setem-

dústria de Materiais e Equipamentos para PetróleoPublicado no D. O . de 4 de
setembro de 1964

54.231 - Decreto - Ainda não
foi publicado no D.Q . . . . . . •'
54.232 - Decreto de 2 de se-

tembro de 1964 - Autoriza ao
'centrais: Elétricas de Goiás
S. A. - CELG a construir
linha de transmissão - Publicado no D. O. de 4 de setembro de 1964
54.233 - Decreto de 2 de setembro de 1964
Renova
concessão outorgada pela execução de serv iço de radiodlfusão
à
Sociedade Rádio
Clube de Vargmha Limitada
~ Publicado no D.a.de 4
de setembro de 1964

54.234 -

·254
255

255

255

Decreto de 2 de se-

tembro de 1964 -' Concede
reconhecimento' à Faculdade
Católica de Medicina de Pôrto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul Publicado no
D.a. de 17 de setembro de
1964 . . ......•..........•..

54.235 - Decreto de 2 de setembro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Simplícío de Azevedo Pio a pesquisar pedras semi-preciosas,
no município de Aracruz, Estado do Espírito Santo - Publicado no D. a. de 4 de setembro de 1964
54.236 - Decreto de 2 de setembr-o de 1964 - Restabelece a transferência, da: Parte
Suplementar para a Parte
Permanente da Tabela "única
de Extranumerário-mensalista
do Ministério da Aeronáutica,
das funções que menciona Publicado no D.a. de 4 de
setembro de 1964 ..... . . . . .
54.237 - Decreto de 2 de setembro - de 1964 - Abre, ao
Ministério da Educação e
Cultura, o crédito especial de
c-s 2.500.{]ÜO,OQ (dois milhões
e quinhentos mil cruzeiros),
para atender às despesas de
que trata o artigo 19 da Lei,
nc 4.235, de 17 de junho de
1963, destinada ao ginásio

bro de 1964 ...............•

54.238 - Decreto de 2' de setembro de 1964 - Cria, junto
ao M,.inást&rio das Minas e
Energia, Comissão Especial
para os fins que mencíona, e
dá outras providências - Publicado no D.a. de 3 de setembro de 1964 '"..........
54.239 - Decreto de 2 de setembro de 1964 - Acrescenta
um parágrafo ao Decreto número 54.004, de 3 de julho
de 1964 - Publicado no D.a.
de 4 de setembro de 1964 ...
54.240 - Decreto de 2 de setembro de '1964 - Incluí nas
relações de que trata o Decreto n? M .015, de 13 de julho de 1964, os cargos que
especifica e dá outras pr-ovidências - Publicado no, D.a.
de 4 de setembro de 196-1
54.24.1 - Decreto de 2 de se
tembro de 1964 - Dispõe sôore a revisão da classificação do pessoal) da Oompanhía Urbanizadora da Nova
Capital" do Brasil (NOVACAP) e dá outras providências - Publicado no D.O. de
8 'de 'setembro de 1964 - Retdrícado no D. O. de 11 de
setembro de 1964
54.242 - Decreto, de 2 de setembro de 1964 -" Aprova a
revisão do Quadro de Pessoal da Companhia Nacional
de Seguro Agrícola e dá ou ~
ta-as providências - Publicado no D. a. de 8 de setembro

257

257

256

258

w

256

256

de 1964 .

Decreto de 2 de setembro de 1964 - Aprova a
revisão dos Quadros de Pessoal do Instituto Nacional do
Pinho e dá outras providências - Publicado no D.a. de
8 de setembro de W64,',.....
54.244 - Decreto de 2 de setembro de 1964 - Altera o
artigo 2Q , do Decreto número
54..G81, de 31 de julho de 1964
Publicado no D. 0'. de 8
de setembro. de 1964

259

260

54.243 -

256

260

260
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Págs ,

Decreto de 2 de setembro" de 1964 - Dispõe sôbre a aplicação do disposto
na Lei número 4.345, de 26
de junho de 1964, aos servidores da Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca e
dá outras providências -,-: Pu.blícado no D. O. de 8 de setembro de 1964

de setembro de 1964
'266
Decreto de 3 de. setembro de 1964 - Regula-

54.252 -

261

Decreto de 2 de setembro de 1964 - Cria Grupo Executivo para o fim que
menciona
Publicado no
D. O. de 4 de setembro de

54.246 -

1964 . . .........•......... ~ .

261

Decreto de 2 de setembro de 1964 - Promulga
o Convênio _Básico de Coopea-ação Técnica
Brasil-Israel
- Publicado no D,O. de '8
de setembro de 1964 .,., .. ,.

262

Decreto de 2 de setembro de 1964 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos _da Pátria Companhia
Brasileira de Seguros Gerais
- Publicado no D.O. de 22
de setembro de 1964

264

Decreto de 2 de setembro - de" 1964 - Aprova a
revisão do Quadro de Pessoal da Comissão de Marinha
Mercante e dá outras provi':
dêncías -----. Publicado no D.O.
de 8 de setembro de 1964 ...

264

54,247 -

54.248 -

54:.249 -

54.250 -Decreto de 2 de setembro de 1964 - Institui 0$

cursos de formação e de especialização técnica e científica do Instituto Oswaldo
Cruz e dá outras providências - publicado no D, 0,
de 10 de setembro de 1964 ..

265

Decreto de 2 de setembro de 1964 - Reestrutura - a Comissão _Nacional de
Assistência Técnica - Publicado no D,O. de 11 de setembro de 1964

266

54.251 -

Decreto de 2' de
setembro de 1964 - Modifica o regulamento da comíssâo Nacional de Assistência.
Técnica - Publicado no D,O.

54.251-A _

Págs •

de 11 de setembro de .1964
- Retificado no D. a. de 18

54.245 -

menta as disposições dos artigos 19 a 49 e 14 da Lei número 4,357, de 16 de julho de
1964 Publicado no D.a.
de 8 de setembro de 1964 .,---,
Retificado no D.O. de 11 de
setembro de 1964.
54.253 - Decreto - Ainda não
foi publicado no D.a . .. ,..
54.254 -- Decreto de 3 de se~
tembro de 1964 Dá instruções sôbre residências distribuídas a titulares de cargos em comissão - Publicado no D.a. de 4 de setembro de 1964
,.....
54.255 - Decreto de 4 de setembro de 1964 - Dispõe sôbre destaque do Fundo Federal de Eletrificação pela
Centrais Brasileiras S. A. Publicado no D. O. de 9 de
setembro de 1964 '" -.. . • . . . .
54.256 - Decreto" de 4 de setembro de 1964. - Concede
'à IBACIP - Indústria B5rbalhense de Cimento Porbland
S .. A, autorização para funcionar como- emprêsa de mineração - Publicado no D.O.
de' 9 de setembro de 1964 ..•
54.257 - Decreto de 4 de setembro de 1964 - Autoriza a
cidadã brasileira Selma Rosà
Corradíní
a
lavrar areia
quartzosa no município
de
Descalvado,
Estado de São
Paulo - Publicado no D.O.
de 9 de setembro de 1964 ...
54.258 - Decreto de 4 de setembro de 1964 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da companhia de seguros Aliança do pará, inclusive
aumento do capital
social - Publicado no D.a.
de 16 de setembro de 1964 Republlcadc no o.o, de 21
de setembro de 1964 , .. ,',..
54.259 - Decreto de 4 de setembro de 1964 - Dá nova
redação aos arts. 29 e 18 do

268
276

277

277

277

278

279
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Págs.

Págs.
Decreto de 8 de setembro de 1964- - .' Aprova a
Agricultura _ publicado no
revisão do Quadro de Pessoal
D. O. de 9 de setembro de
do Departamento Nacional de
1964 . .
279
Estrada de FeITo e dá oueras providências - Publi54.260 - Decreto de 4 de 'secado no D.O. de 9 de setemtembro de 1964 - Altera a.
bro de. ,1964 - Retificado no
tabela de funções gratificaD.O. de 18 de setembro de
das do Serviço de Meteorolo318
1964 . , ..
gia do l\J1li.niStério da Agrtcuilft,ur21. e .dé outras provi54.267 - Decreto de. 8 de sedências - Publicado 'no D.O.
tembro de 1964 - Estabelece
de 9 de setembro de 1964 normas para 0, abate de gado
Retíffcado no D. O. de 18 de
bovino nos anos de. 1964 e
setembro de 1964
280
1965, e dál- outras providências Publicado no D. o.
54.261 - Decreto de 4 de sede ~ 10 de setembro de 1964
tembro de 1964 - Retifica -c
- Retificado no D.O. de 18
enquadramento de cargos,
de setembro de 1964
319
funções e empregos do QuaDecreto
de
8
de,
se54.268
dJI10 Permanente de _ Pessoal
tembro de 1964 - Altera a
do Minístáa-ío da Aeronáutica
denominação dos membros
- Publicado no D.a. de 10
permanentes
do
Conselho
de setembro de 1964 - RetiNacional de Defesa Sanitáficado no, D. O. de 25 de serta Animal criado pelo Detembro de 1964 ....'~ . . . .. . . . 280 .
creto no 24.548, de 3 de julho. de 1934, do Govêrnc Pro54.262 - Decreto de 4 de sevisório da' República - Putembro de 1964 - Cassa perblicado no D.O. de ro de semíssâo para funcionamento
tembro de 1964
321
da entidade que menciona Publicado no D. O . de 9 de
54,269 - Decreto de 8 de sesetembro de 1964
315
tembro de 1964 _ 'Torna sem
efeito despacho exarado em
54.263 .:.... Decreto de 4 de se..;
Parecer do Gabinete Militar
tembro de 1964 - Abre, pelo
e cria Comissão' para - o fim
Ministério
do
Trabalho e
que. Ye.e;;plecilflica Publicado
Previdência Social, o crédito
no D.O. de 10 de setembro
especial de Cr$ 100,000.000.00
de 1964.
321
para os fins que especíríca Publicado no D. O. de 8 de
54.270 - Decreto de 8 de sesetembro de 1964
316
tembro de 1964 .....,... Autoriza o
Departamental
Nacional - de
54.264 .- Decreto de 4 de sePortos e Vias Naovegávels a
tembro de 1964- Aprova. a
ceder, gratuitamente, ao Insrevisão do Quadro do' Pessoal
tituto do Açúcar e do Álcool,
do Departamento Nacional de
área de terreno localizada no
Portos e Vias Navegáveis e
pôrto de Aracaju, Estado de
dá outras', providências- Sergipe - Publicado no D.O.
Publicado no D.O. de 8 de
de 10 de setembro de 19-64 ..
322
setembro de Í964 ---' Retificado no D.O. de 11 de se54.'27'1
Decreto de 9 de
tembro de 1964 ...... ,..... 316
setembro de 1964 - ModiUcaJ
o art. 10 do Regulamento da
54.265 - Decreto de 8 de seComissão de Marinha Mertembro de 1964 - Aprova a
cante, aprovado. pelo Decreto
revisão do Quadro de Pessoal
nc 7.838, de 11 de setembro
do Departamento Nacional de
de 1941 -Publicado no D.O.
Obras Contra as Sêcas e dá
de 11' de setembro .de 1964 322
outras providências _ Publi54.272 Decreto de 9 de
cado no D.O. de 9 de setembro de 1964
317
setembro .de l~ô4 - R€tili:i-ca:

:Regimento do Serviço de Meteorolog':i{a do :Münistério da

54.266 -

1

-
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relação

que

acompanhou o

Decreto nc 51.6'62, de 16 de
janeiro de 1$J63, que aprovou

o enquadramento dos cargos e funções daJEst:r:ada de
Ferro Noroeste, do Brasil e
deu outras providências'
Publica'do no D.O. de 111' de
setembro de 1964
54.2n
.Decretc d'e 9 de
setembro de 19'64 2'? do Decreto

art,

3'23

ALtera o
.54.083,

nc

de 31 de julho de 19M P.ublicaido no D. O. de 1'1. 'de.
setembro de 1-9:64
G23
54.274 - Ai.ndaJ não foi publlcado no D.a . . .. '........... 303
54.27'5 - Ainda não foi PUbUM
cado no D.O . . . . . ",........ .323
54.2'76 Decreto de 10 de
setembro de 1964 - Trans-

fere área que. especifica, do
Instituto de pesquisas e Ex,péetmentecão. Agropecuárias do
'Norte (I.P.E.A.'N.) do Ministério d8J Agrtcubtura, parar

a: Uníversidads, do p.ará, de
acôrdo com autorização contida no artdgo 12 da. L€iJ
4.2&3", de 18 de novembro de
1963 - ·PubUcado no D.O.
de 16 de setembro de 1964 Retifi'Cado no D.O. de 21 de
'..•:\
setembro de 1964

324

54.277 - Ainda não foI' pub1icado no D. O • • •...•••..••••-

324

54.278 -

caldo no D.O.

11 de

325·

325=-

3-25'

Decreto de

H de
Declara
.püblíca, para

setembro de 19'64 de

3,24

utilidade

desapropriação; terrenos que
menciona, no Campo dos
Aifonsos, Estado da Guanabara, neeessáríos ao Ministério
'da. Aeronáutica - Publicado
no D.-o. 'de 14 de setembro
de 1964
Decreto de 14 de
setembro de 1004 - Olassífica
os cargos de nível' superior
do Minístérío da Aeronáutica e
diSPõe sôbre O enquedramen~

326

'54.-2B5

324

54.ZBO Decreto .de la de
setembro de 19'Ô4 - Aprovar
a revisão do Quadro de Pessoal do Conselho Regional de
Blconomistes Profíssionaís dq.

4a

Região (Rio Grande do
Sul e Santa Catarina) e dá
outras provídêncías _ Publícado vno D. O. de 1'5' de

setembro de 1964

Decreto de

setembro de 1964 - Revoga
o Decreto de, declar-ação de
utilidade pública,' par,a . nns
de desapropriação, de imóvel
na Cidade de São Paulo Publicado no D, O. de 15 de
setembro 'de 1-964 - RetificaIdo no D. O. del8 de setemoro de 1'964 - Rettfícado no
D. O. de 29' doê' setembro de
1004 ....••.•.••.. ;....... • . . .
Decreto de 1'1 de
54.282 setembro de 1964 - Decreto
de. utilidade pública, para fins'
de desapropriação em favor
da Companhia Paranaense de
iEnergIa Elétrica a área de
terra necessária à. construção
da Usina Pilôto de Salto
'Grande de Iguaçu ... . ,. . Puijjli~
cada no D.a. de 15 de sétembro de ,1964. . . . . . .. . . . .
54.283 Decreto de 11 de
setembro de. 1964 - Aprova
.a revisão do Quadro de Pessoal' do. Hospítad Júlia Kubitschek e dá outras provídênclas
- Publicado no D O de 15
de setembro de 1964
54.2&4 -

Ainida não foi publi-

54.2719 Decreto de 10 de
setembro de 1964 - Dá nova
redação ao parágrafo único
do artdgo '1c vdo Decreto, nv
154.053, de 27 de julho de
'1964 Publicado no D. O,
de 1'l' de setembro de 19B4 .'

Págs ..
54.281 -

324

to 'de seus atuais ocupantes- Publicado no D. O. de
23 de setembro de Hl64 ·Retiüca!do no D. O. de 29 de
setembro de 1964
M.28S Decreto de 14 de
setembro de 1964 - Prorroga
o prazo a que se, refere os
a-rts. 2° Ci-o Decreto (t19 &14, de
31 de março de 1962 e 1Q d-os
Decretos ncs 1. .'396, de 19 de
setembro de 1962, 1.'878, de
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13 de dezembro
51.'81J3, de 25 de
1963, 52.'148, de 25
de 1963 e 52.477,
setembro de 1963
cada no D.a. de

tembro de 1964

de 1962,
março de
de junho
de 16 de
publf..
l5 de se-

54.287 Decreto de 15 de
'setembro de 1964 - Altera. a
redação 'do artigo 2l? do Decreto nc 54.057, de 21 de
julho de ,1964; e' dá outras
(providências _ Publicado no
n.o . de '16 de setembro de
1n64

de 1964
'54.293 - Decreto de rs de
setembro de 1964 ,- Desísna

'327

328

54.289 -

Decreto de

setembro de 1964 -

'1964........................

runmt-

D.a.
1964

328

1H de

Promulgai

o Acôrdo que institui o cen-

tro Latino-Americano de Física. O Presidente da. República - Publicado no D. O .
de 18 de setembro de 1964
Decreto' de 1'6 de
setembro de 1964 - Promulgar
o Acôrdo pera Estabelecimen'to de Missão Naval norteamertcana no Brasil com os
'Estados Druidas dá América Publicado no D. a. de 21 d~
setembro de 196"4 - Retifi~
cado no ti.o. de 29 de setembro de 19'64
;..

329

·54.291 --'- Decreto de 16 de
setembro de 1964 - Promulga
13; Convenção Relativa à TroC8J Internacional de 'publicações Publicado no D. a.
de 21 de setembro de 1'964 [Retificado no D. O. de 29 de
setembro de 19-64 .. . . . . . . . .
·54 .292 -

Decreto de

1'6; de

setembro de 1964 - Outorga;
à Centrais Elétricas do Rio
das Contas S.A., concessão
~~ra. distribuir energia eléteíce, nos municípios de Bue-

-raa-ema, Ibícaraí, Itajuípe, Macaó, Ubaitaba e Ubatã, Es-

342

54.29"4 Decreto de 1'6 de
setembro de 1984 - Fixa OS
. preços básicos- mínimo para,
o financiamento ou aquisição de arroz, feijão, milho,
soja, amendoim das águas e
algodão da Região Meridional de produção 'nacionalpara os anos agrícolas de
;1004-1965 e 1965-1966 - Publicadc no Ir-O .. de 21 de
setembro de 1964

54.29'5 -

-54.290

341

no ~in,istéTio das 'Relaç~
Extenores, o Dr . Sérgio Coutirnho de Menezs, do MinistéTio dasM~nas e Energia, e
o Secretáa-íc Luiz Dilerman~~o de Oaetello Cruz,
::pa.ra;
'integrarem a Comissão encarregada de 'examinar a!
questão das emprêsas conhecidas
como
"Norbherm
Utálíbles"
Publicado no

D. a . de 18 de setembro de

Decreto de 1"6' de
setembro de 196"4 - Concede
,ã Oompanhía Cervejaria Ca-

:-54.288 -

racú autorização para
cíonar como emprêsa de
-nerecãoc-. Publicado no
'de 18~de setembro de

P~gs.

dado da Bahia - Publicado
no D. a . de 21 de setembro'

342

Decreto de 23'· de

setembro de 1964 - Regulamenta artigos da Lei' nc 3.42<1,
de 10 de julho de 1958,

3;33

ar-tigo 57 da Lei 3.470. de 28:
'de novembro de 195,8 e dé
outras providências - publicado no D.O. de 24 de setembro de 1:9-64 - Retificado no
D. O. "de 30 de setembro de
1964

Decreto de 2-3 de:
setembro de 1964 - Concede
à Sociedade rceveeecão e Comércio Paraense r.tde.., autorização para funcionar como
emprêsa de navegação de
cabotagem Publicado no
D. a . de 25 de' setembro de

344

54.296 -

037

1964

54.29-7 Decreto de 23 de
setembro de 19-64 - Aprovai
'2,; revisão do QuaJdro de Pessoal da Caixa de Construção
de casas do Ministério da
Guerra e dá outras providências .,- Publicado no D.O.

3~9

íNDICE

XXVII

Págs .
de 25 de setembro de 1964
'R.etificado no D. a. de 30 de
setembro de 1964
.350

54.298 Decreto de 23 de.
setembro .de 1964
Fíxa
coeficientes de aceleração de
depreciação para as indústrias .que enumera - Publicado no D. a. de 24 de setembro de 1964
Decreto de 24 de
setembro de 1964 - Altera a
denomínaçâo do atual servico de contabilidade do Instituto de Previdência e Assístêncía dos 'Servidores do
Estado (IPASE) e dá outras providências - Publicatio no o.o . de 28 de sebro de 19S{

54.29,9

3'50

-

351

Decreto de 24 de
setern'bro de 1964.- Aprova o
Regimento da Escola. de En~
genharda Indústrial' de Rio
Grande - Publicado' no D. O,
de '1 de outubro de 19,64 .,

352

54.:s0-1 Decreto de 24 de
setembro de 1964 - Regulamenta o artdgo 175 da Lei
n« 4. '328, de 30 de .abrtl de
19<64 CCódigo de Vencimentos
dos Militares) Publicado
no D.a'. de 25 de setembro
de 1964- Retificado no D.a.
de 30 de setembro de 1964 . ',

3611

Decreto de 24 de
setembro de 1964 - Cria a
'Comissão Coordenadora. dos
Planos de Investimentos no
Setor de Saneamento - Publicado no D. a. de 25' de
setembro de 1961

363

54. '300 -

54.3'(}2 -

54.'303 Decreto de 24 de
setembro de 1964 - Altera 3J
e'edação do Regimento da.
Secretaria Geral do Conselho
de 'Segurança; Nacional, aprovado por Decreto no 45.040,
de ·6 de dez-embro de 1958
e revoga os Decretos ns. 44.489
"A", de 15 de setembro de
1958 e 46.508 "AP, de 2'Ü- de
julho de 1959 - Publicado
no D.a. de 25 'de setembro
de 1SM .. .'..................

Pága.

54.304 - . Decreto de 25 de
setembro de 1964 :- Inclut
função gratificada.
Parte
Permanente do Qu<",:dro de
Pessoal da Universidade
do Brasil Publicado no
D.a. de 29 de setembro de
196{

364

W.305 -'- Ainda; não foi publicado no D.a . .'.............

365

na.

54.306 Decreto de 25 de
setembro de 1964 - Declara
de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo
'Departamento Nacional de
nestradas de Rodagem, área
de terreno situada no Municípío de Duque de Caxi-as,
Estado do Rio de Janeiro _
Publicado no D. a. de 29 de
setembro de 1964 - Refificado no D.a. de 1 de outubro
de 196{
54.307 - Decreto de 25 de se,
eemõro .de fg:--64 - Declara de
utilidade" pública para fins de
desapropriação pelo Depaetamente Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno,
situada no Município de Tiüiicas, E"staJdo de Santa. Oa.,
narina -. Publicado no D. O.
1de 29 de setembro de 1964 lReti-fica:do no D.a. -de -1 de
outubro de 1964
'..'......

'Decreto 'de 25 de se'tembro Tde 1964 ----> Especifica
as funções permanentes na extenor, pare os efeitos da Lei'
nv 4.3"2S, de 3{} de abril de
196'4 '(Código de Venc'rnentos
iMilim.res) -" [Publioado no
D.O . .de 29 de setembro de
'196:4' - Retificado no D.O.
de i de outubro de 1964 .... '.,
54.309 - De-ereto (te 28 de setembro de ,1964 ' - Atinplia a
zona de concessão da. oen,
craís Elétricas de Goiás S.A.
Publicano 110 rr.o, de 2 de
outubro ·de 1,gü4 .,...........
54.'310 - Decrete de 2'8 de sé:';
tembro de 19M ----< Autoriza o
cidadão brasileiro AIy Ferrei,
ra a pesquisar ouro no Mu.,
mcrpio de Brejinho de Naza-

36'5

366

54.308 -

·366

---->

364

366
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ré, ,Estado de GoIás - Publicado no V.O. de 2 de-outu'bTO de 19-64 "•......,.......
54. '311"- Decreto de 28 de se.
demoro de -1964 ......... Autorãze, o
crdadão Brastleíro Bajtazar
IROcha de 1\1!~delros a pesqut. ser. fosfato na. llha do Parol,
...-\.001 das Rocas, Estado elo
tRio .Grarrde. tio Norte"":"'" Pu_
blicado no: D.,O. <de 2 "tíe
outubro de 1964
M. '312 - Decreto de 28. de se;
tembro de 196'4 Autoriza a
!&npr€~a de Caollm t.tca. a
lavrar -catctte, no Municlp!o
~e Cantagalc, Estado do Rio
de .janerro - Publicado no
D.lQ. de 2 de outubro de 1964

367

363

359

tembro de 1964 .,.- Declara de

utilidade pública, pafâ fil'i'S"de

desapropriação .pelo Departa.
menta Nacional de lE'strad-as
de ROdagem, área de ter-reno
sttuaôa .no ]/Lun.i'cipio de-Lajes,
msteõo de Santa Ca'tarína ..,..54.314 - Decreto de 28 de setembro de 1964 ......, Declara lte
utâlidade pública, para fimB
dê: desaproprtaçao, pelo De_
partemento
[Nacional
de
Obms_ 'de saneemento.. - S,rea
de terreno situam no vale do
:rio Itajaí-Oeste, ,de Santa
.Catarina
lPublicaido no
D ..o. de 2 de outü"b1ü ne m64

369

370

54.31'5- Decreto de 28 de se_
tembro ae 1964 - 'E;enova e.
declaração de mtdlídada pú,
~1iC2, a que se refere' o Decreto
nv 4'2.'E,29, ide 29' -âe. outubro
de 19'67, para -fins de desaproprfaçâo pelo rieparteerrên to
!Nacional de .Obras Contra as
sêces, área de terrefio necessáría à construção "do açude
público "Serrote", no MunL

54.316 - !Decreto de 28 de setembro de 1964 - Outorga à
·Emprêsa de Luz e 'Fôrça de
Flro1ianópolis S. A. concessão

54.317 - Decreto de 28' de se,
.tembro de 1964 -~'Transfere
a.utoríza.çnes de
São Pauto
Líght S. A. Serviços de
ITilletrlclidade para. a - Cente'aí
'Elétrica de 'Furnas 5'. A. ..:..
iPuhIicado no D.O. deZ de
outubro de 1964
'..

371

DecI'Ie,to 'de 28 de se..,
tcmõro de '1964 _' Autoriza' a
Oompanntã Industrial Plarnense a ecnõcr áreas de terra
-~ Publicado no D.O.
2\1e
outubro de '1964 ..........•

372

51.319 - Decreto de 28 de setembro de 1964 RJ€Jt1f1ca
dlspcslçôes do Decreto nümc,
TO 53. 96(), de 9 de junho de
1964 Publicado no D. O.
'de 2 de outubro de ISQ4 ....

372

~

õe

S4.:sso ......, Decreto de 28 de se~
tcmbrovde 1964 _ Amrpliaa
:Z:ODa de concessão -da oentre.1s Elétricas de Goiás SA.
- Puhlícado no D. O. de 2 de
outubro de 19ii4
.~73
54.321 - Ainda. não foi publi,
cedo 11'0 Diári:p Oficial
54.32t'-- ' Ainda não foi pubü,
cedo rio 'mario Oficial
54.328 -:- Ainda nâõ Tcí publlcado no niãr'i.o OfiCial . .'....
54.,324 - A'iílda não foi tsubltcado no Diário Oficiai ....

54.3,2,)) - Ainda não foi publtcado nç . Diárfe Oficial ....
54.326 - "AInda não '"foi pubücaco !l10 Diário O jicial ..'. .
54.3,27 - Ainda não foi publlcaco no Diarto O !feial . . . .
54.328 --.. P.Jnda não foi, pubü,
- cado. no Diário 07icial, ....

cfp~o

de- Jacobina, iEstl8JdO da
iBan'fa Publicado no .D. O.
'de 2 de outubro de 1964 ....

37D

54.318

5-L313 ..:- Decreto de 28 de" se-

Publicá'do no D.O. de 2 de
outubro de ,19M ..'. • . . . . . . .

para distribuir energla-efêt1'1ca
nu Munícrpío de aamboriú,
Estado -de Santa Catarma Publicado no D.O. de '2 de
outubro 'de 1964 ..•.'.. '..... :

970

373
373

373
373

373
373
373

373

·'/rtnd.B; não foi publí.,
cedo rio Diãno Otíeuü ....

37::3

-Alnda :r..ã~oi pümrca510 no D[á11o Oficial ....

373

54.329 - -

54.,330 -
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Aínda. não foi pubhceõo no Dlâtlo Ofi,ctal ....

54.331 -

-54.332 Aind3. não foi publl'cadõ no Diá,rio 'Oficial . . . •

373-

373

54.33'3 _ Decreto de 23 de setembro de 1964 ....:.. Regulamen..

'ta as dfsP-os1Ç'ões dos arts. 4",
12 e 16 da Lei nc 4.35~; 'de
16 de julho de 1964 - 'Pu_
bltcado no D.O. de 1 de ontu.
oro dé 1964 :~. .•............
54.334 -

Decreto de 28 de

373

54.345 ...,- Ainda não foI
cado no Diário Oficial
54.346 - Ainda não foi
cedo no Diário O fiGial
54.347 - Ainda não foi
cado no Diário. Oficial
54.348 - Ainda não foi
cedo no Diário Oficial
54.349 - Ainda nã-o foi
cedo no Diário Oficial

publi384

publi-

384:
publi384

publt384

publi-

384

54.350 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial
. 384

se~

:tembro de 1954 - Aprova o
aegulam'ento para a. cobrança
do en'Ílpréstimo "êcenpulsórto

54.351 - Ainda não foi publicado -no Diário Oficial

1tt1Stitlii:do pelo3Jrt. :72 da Lef
no 4.2'42, de 17 de ju1ho de'
11003, \3' alterado pelos árts.19
e 21 d:1liel nç 4.357, de 16
de julho "de 1954·"":"" -Publi'ca-

384

381

Decreto de 29 de setembro de 1964 Altera o
art. 2° do Decreto nc 54.012,
de '10 de julho de 1964. publi-cado no D. O. de 30 de
setembro de 1964
. 384

cadc no Diárto O fictal ....

383

54.353 - Ainda não foi publicada no Diário Oficial
. 3Bii

54. 13-36 ----, Ainda não fói publlcadó no Dzário Oficial ....

383

54.454 - Ainda não foi publi->
cada no Diário Oficial

3Bli

383

54.355 - Ainda não foi publicado no Diário Oficial

385-

383

54.356 - Ainda não foi publicada no Diário Oficial

385

54.357 - Ainda' não foi publicado no Diário Oficial •.....

385

Decreto de 30 de se·
tembro de 1964
Cria a
Oormssâo de
Coordenação
:Executiva do Abastecimento e
dá outras provídêncías , .publicado no D. O. de 1 de
outubro de 1964

S8i

54.359 - Ainda não foi. publícada no Diário 0fic?"al

SBG

.54.360 - Decreto de 3{): de setembro de 1964 r-- Nomeia
comissão para examinar a.
possibilidade da- inclusão dos
ganhos e perdas de capital,
da instituição de normas
gerais de contabllldade e da
correção monetária do balanço das emprêses , - Publicadó no D. O. de 1 de ouutbro
de IS64

388

do no

n:o.

de ·1 de outubro

de 1964

54.'335 -

54.337 -

54.352 -

Ainda não- foI publl-

Ainda não "foi publt-

caco !DO Diárt;o Oficial .. L. •
54. ,338 - Ainda não 'foi publí;
cedo no Diário O

ncuü ....

54.339, Ainda não ~ foi publl.,
caso no Diário Ofictal
383

54.340 - Decreto de 29 de se·
tembro de 1964 -- Retífica as
relações que acoenpanharaen
Os decretos que menciona -

54.358 -

Publicado no 1).0. de 2 de

outubro de 1964 .."...........
54.341 - Decreto de 29 de setembro de 1964 - Classifica
os cargos de nível superior do
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DECRETO N9 53.989 -

DE

1

87, inciso I, da Constituição Federal,

DE

decreta:

JULHO DE 1964

Dá nova redação ao art. 1Q do Decreto '(tQ 88:8, de 11 de abril de 196·2.

O Presidente d::',' República. usando
das atribuições que Ihc- confere o ;lrtigo 87, item 1, da Oonstdtuíção rc-

deral, e tendo em vista o que consta
do

processo nv 4ü-B-63, do Conselho

Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 - O art. 19,ocaput, do Decreto nv 8S8, de I'L de abril de 1962,

passa a vigorar 'com a seguinte redação:

.

"Fica outorgada concessão à Rádio

Oelínat.ta Límttec.a nos

têrmos

do

art. 11 do Decreto ror 24.61)·5, de, 11 ~;
julho de 1934, para estabelecer,' a ti-

tulo .recátío, na cidade de Pato
Branco', Estado do Paraná, sem direito a exclusividade, uma estação de
radícdifusâc em onda média, de ecôr-

do com as cláusulas que com este
baixam, rubricadas pelo. Ministro da
Justiça e Negócios jnterores."
Mt.29 :mste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagíndo seus efeitos a 13 de abril de
1%2.
Art.

39 Revogamcse as disposições

em contrário.
Brasília, 19 de julho de UHi4; 1439
da Jndependêncía e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

DECRJETO N.Q &3.990 -

DE

2,DE

JULHO DE 1964

Aprova Os reaímentoe . da<s Delegacias
Federais de Agricultura e dos. Coorâeauuioree Regionais.

O Presidente da República" usando
da. atribuição que lhe confere o artigo

Art. 19 Ficam aprovados os regimentos das Delegacias Federais de
Agrículturg e dos Coordenadores Regionais do Ministério da Agricultura,
que com êste baixam, assinados pelo
IMinistro de Estado.
Art., 2.9 Fica revogado o Decreto
número 52.338, de 8 de agôsto de

1963.

Art. 39 O presente Decreto entra.
em vigor na data de sua publícaçào.
revogadas as dispos.çôes em .contrário.
Brasília, 2 de julho de 1964· 143,0
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANco
Hugo de Almeida Leme

R:EJG'IMENTO DAS DllliElGAOIAS
FEDlE:RJ;IS DE AGRICULTURA
(D.F.A.)
TITULO I

Da Finalidade
~'t. l.Q A,",

Delegadas

F~derai9

de

Agricultura (D. F. A.), criadas pela

Lei Delegada no 9, de 11 de outubro
de 19'62, têm COmo oojetdvo executar
rãretàmente ou através dos órgãos
locais do .Mínistérío da Agrícultura,
med.ante convênios, a política agrrcola do país, nas respectivas áreas De
'jurisdição, de." acôrdo com os planos
aprovados"
Parágrafo único, As D. F. A . são
subordinadas ao Secretário-Geral de
Agricultura, ou; na sua falta, a quem
o Ministro da Agricultura designar.
TITULO fi

Da Organização

Al'it. 2.'" As DFA exercerão sua rurisdíçâo, sôbre os órgãos locais do Mi~
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nístérto da Agricultura, sediados nos
Estados e. Territórios.
Parágrafo único, Oonsídera-se <:11'gão 10001 do Ministério da Agrtcuttura, para os fins dêste regímentovo
órgão sediado no Estado ou Terrrtório, que represente nestes ~ órgão
centrei enrrespcndente e previsto na
Lei Delegada nv 9, de 11 de outubro
de 1962.
Art. 3.° Os órgãos locais do Mims...

tério da Agricultura são subordmanoe,
admínistra.tívamente, ao
Delegado
jeederal de Agricultura e, têcnícamen..
'te, aos órgãos centrais do Míntstérrc
da Agricultura, em relação aos assuntos de suas respectívas competências.
§ l.Q Nos Estados em que esteja lo ..
ealízada sede de Instituto Regional ue
Pesquisas "e Experlmentaçào Agropecuárias effiPEA), ficarão subordina'..
dos aos respectivos Diretores, técnica
e administrativamente, os órgãos do
lRPEA naquele Estado
§ 2.\> Verificando-se a hipótese prevista no parágrafo anterior, o Direto!"
do - TRPEA designará o representante do órgão junto- a D.F.A. e na Co...
missão Técnico- Administrativa (aTA).
Art. 4.9 Os órgãos locais do Ministárro da Agricultura, sob a [ursdíçãc
das Delegacias Federais de Agricul..
tura, terão a organização, nos Esta·
dos e Territórios. que constarem dos
Regimentos dos órgãos centrais aos
quais sáo subordinados tecnicamente.
Art. 5.9 As atividades dos órgãos
.rocaís obedecerão às dispca'çõe., gerais e técnicas constantes dos ~Regl_
mentes dos órgãos centrais, bem como
das determinações dêste Regimento.
Art. 6.9 Cada Delegacia Federal de
A!p"~cultu:a terá uma Seção de Administração (SA-DFA), encarregada
de executar, coordenar e fiscalizar M
atividades relativas a pessoal, material e orçamento, nos têrmos do que
estabelece êste Regimento.
Parágrafo único. A SA-DFA terá
um Chefe designado pelo Delegado
Federal de Agricultura, funcionário
de Quadro do _Pessoal do Ministério
da Agricultura.

Art. 7.° Af;, DFA serão dirigidas por
um Delegado Federal de Agríoultura,
Engenheiro Agrônomo ou veterinárfo
do Quadro do Pessoal do Mlllls-teno
da Agricultura, nomeado pelo Presidente da República, mediante Indicação do Ministro da Aancultura.
Art. 8.9 cada Delegado Federal de
Agricultura terá dois Assessores e um

seoretárlo de sua designação, dentre
funcionários do Quadro dePe.ssOal
do IVünistérlo da A!fricultura..
Art. 9.\> Os- cargos de Chefia do-s
órgãos . locais, sediados nos EstOO08
e 'I'errrtórfos, serão designados pelo
respectivo Diretor-Geral, Diretor ou
Superintendente, ouvido prévtamente
o Delegado Federal de Agrfoultura
Arb , 10. As Comissões 'I'écnicoAdministrativas (C.T.A.) serão tntegradas pelos Chefes do.o:: órgãos rocaãs
do Ministério da Agricultura, representantes de órgãos vinculados e de
serviços em regime de acõrdo.
TITULO III

Da Competência dos Orçãos

Art. 1'1. As Delegacias Federais de
Agricultura compete:
I _ Superintender, coordenar e
controlar, na respectiva junsdiçào, s,
execução das atividades específicas
do Ministério;
TI - orientar, coordenar e rrscatt-.
zar as atividades relativas a pessoal,
material e orçamento;
UI - representar o Ministro na
Agricultura junto às autoridades ~
taduats e locais, vísando.oao entrosá..
mento de medidas de ínterêsse comum, ao desenvolvimento agropecuário'
IV ~ Colaborar na elaboração de
projetos de convênios e zelar pela sua
fiel execução.
V - exercer outras atividades que
forem atribuídas pelo Secretárlo-Geral de Agricultura.
Art. 12.' À Comissão Técmco-Administratíva compete:
1 - coordenar dados, mtormaçóes
e sugestões, fornecendo subsidies, para
elaboração do, planos de' trabalho, a
serem elaborados pelos órgãos cen-trais;

II - providenciar e acompanhar- a.
execução dos planos 'de trabalho e a
aplicação dos recursos f'ínanceíros,
colaborando com o Delegado Federal
de Agricultura, na articulação dos
órgãos sôbre sua jurisdição;
I'H - apreciar 03 resultados das
atividades da Delegacia Federal' de
Agricultura;
parágrafo' 1.9 A Comissão reunirse-á, mensalmente, em dia fix-ado pelo Delegado Federal de Agricultura,
deliberando por maioria de votos.
Parágrafo 2.9 Q Delegado Federal
de Agricultura .poderá convocar reu-
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níâo extraordinária

quando julgue
necessário para o bom andamento elos
serviçosArt. 13. A SA-DFA. compete: .
I _ orientar, coordenar e físcalizar
as atividades relativas a pessoal, ~a~
tertal e orçamento, observada a 01"1entação traçada pelo Departamento q·eraI de Administr-?ção e em estreita
articulação com os setores de administração geral, dos órgãos lo~als do
Ministério da A.gn~ultura, sediados no
Estado ou TerrItórlO;
TI _ Proceder a ddlígênclas solícítadas pelo Departamento de Administração;
III ~ Articular-se com a Delegacia jejscal do Tesouro Nacional, com
a jjelegaçâo do Tribunal de contes
e com a Agência do Banco do Brasil
no Estado, visando a soluciona: assuntos de Interêsse do Ministério da
A0-ricultura junto
àquelas repartiçÕes;.
..
IV -e- Executar os trabalhos de admjnistração geral da respectiva DFA;
V -.:.. Proceder, por determinação
do Delegado Federal de Agricultura,
inspeção geral das atividades de administração geral' dos, órgãos do Ministério sediados no Estado.
TÍTULO IV

Das Atribuições do Pessoal
Art~ 14. Ao Delegado da DFA, incumbe:
I -' Coordenar, orientar e rjscanzar as atavídadcs dos órgãos locais;
n ~ Assegurar estreita colaboração dos órgãos do Ministério
com
entidades públicas ou privadas que
exerçam atividades co.rrelatas;
_
III .- Baixar portarias, Instruções
e Ordens de Serviços;
IV· - Convocar reuniões da oomcesão Técnica Administrativa;
V - Submeter à apreciação do
Secretário Geral de Agricultura, o
da
relatório anual das atividades

DFA'

VI' - Desi@nar .e dispensar _o seu
Secretário, Assessõres e Auxiliar;
Vil expedir boletins de merecimento dos funcionários que
lhe
forem diretamente subordinados;
VIII -- Aprovar e alterar ~ escala
de férias do pessoal lotado na DF4
e autorizar o início de licença especial legalmente concedida;
IX - Elogiar e aplicar. penas disciplinares, inclusive a suspensão, até
30 (trinta) dias, aos servidores que

5

lhe forem subordinados e propor ao
Secretário-Geral de
Agrecultura, a
aplicação de penalidades que excederem à sua alçada;
X determinar a -írratauraçâo de
processos administrativos;
XI Antecipar ou prorrogar o
período normal .de trabalho;
XII - Sugerir aos Diretores de
Departamentos e Serviços as tabelas de preços para venda de animais,
plantas, produtos agrícolas ou prc-:
dutos elaborados, fabricados ou obtidos em dependências sob jurtsdtÇãL da DFA;
XIII - Distribuir e localizar os
funcionáa-ios dos órgãos sob jurísdJ;ção da DFA, conforme as necessidades do serviço, respeitada a 10tacâo, os planos ou projetos de traL8Jho e a especialidade, cientificando ao D, A. e de acôrdc com os Chefes dos Ól'gb,os locais do M.A.;
, XIV - Conceder vantagens na forma da lei quando forem de SUa competêncía:
XV - Autorízer e aprovar concorrências públicas e administrativas; a
realização de Coletas de preços e
concorrências públicas e admínista-a-

rívas: parataquísiçâo de material ou

prestação de servlços;apr·ovar e
aeainar contratos das mesmas resultantes; aprovar e celebrar contratos
para forneclmento de matãríal ou
execucãc de serviço:
xvr - Assinar "convêníos e acôrdos
com órgãos estaduais, municipais e
entidades partáculares, desde que os
mesmos hajam sido aprovados pela
CPPA, e autorizado pelo Ministro d3.1
Agricultura;
xvn - Requisitar adiantamentos
epag:amentos à conta dos créditos
atribuídos à D. F. A. e díetrtbufdoa
à Delegacia Fiscal do Estado, sob sua
jurisdição:

XVIII - Movimentar, no Banco do
Brasil s. A., os créditos à conta do
Funde Federal Agropecuát'io,destina~
do à; DFA, de acôrdo COm Instruções
do Conselho do FFAP;
,
).,.,"IX - Movimentar nas Agências
0.0 jjancc do Bl'a'QU S. A., oS créditos
sob regime especial, de aplicação, de
acôrdo com a legislação vigente, dest!y!"J"k'lB à DFA;

XX
Requisitar passagens, e
transporte em geral, nas' emprêsas
ferroviárias, rodoviárias, marítimas e
aéreas do Pada;
XÀ'l - Presidir às reuniões da, Co'

missão 't'écníco-Admímstrattva:
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XXII -: Indicar o seu substituto
eventual;
.

XXIII _ Delegar competência .a<!3
Chefes dos serviços sob sua jurstdí-

cão para praticar atos que, neste Re-

mmento são atribuídos ao Deleg-ado
Federal'de Agricultura;
XXIV _ Re.solver os assuntos rejattvos às atividades da- DFA, opinar
sôbre os que dependerem da- decisão
superior epropol'
ao
SecretárioG81):3,,] de Agricu1(c!Uf,a., ou rnretorce
Gerais e de gerviço, providências _necessárias ao andamento dos trabalhos,

quando não forem de sua competência'
.~rt. 15. Aos assessores do Delegado incumbe auxiliá-lo no exame e 1
despacho dos assuntos e processos.
Art. 16.

Ao Chefe do SA-DFA in-

cumbe:
I - orientar, coordenar e dh-ígtr
os serviços da Seção;
TI - ASsinar o expediente da Seção e o que lhe fôr atribuíd-o por deIegacão de competência;
In - Apresentar ao D.F.A., nov
prazos que lhe forem determinados,
uma resenha dos trabalhos realizados
e em andamento;
IV - Comparecer às reuniões promovidas pelo Delegado para tratar de
assuntos de jnterêsse do servíco:
V - Apresentar, anualmente. dentro do prazo estabelecido, ao Delegado Federal de Agrtcultura, relatório
minucioso dos trabalhos da Seção;
VI -Orga.nizar, conforme as' necessidades do serviço e mediante prévia autorização do Delegado. turmav
de trabalho com horário especial;
VII - Colaborar com OS órgãos 10oafs e o D. A.. na elaboração da proposta orçamentária, fornecendo os elementos necessários;
VIII - Promover a escrituração dos
créditos di vtrlbuídos à repartição ê
das despeses realizadas, de acõrdo
com o D. A.;
IX - Remeter, dentro dos prazos
regulamentares, às autoridades competentes as prestações de contas dos
recursos aplicados;
X - Promover a realização de concorrsncia e COletas de preços em te vor
da DFA. ou por delegações de outros
órgãos do MA sedi-ados no Estado;
XI - Recolher, ou promover o recolhimento nos prazos previstos em
lei. de tôda e qualquer renda arrecadada;

XII -

propor

{L

concessã-o de van-

tsgens a runcíonártos que lhe sejam

subordinados;
XIII - Zelar pela, ordem e disciplina no recinto d., trabalho;
XIV Apresentar à autoridade
imediata relatório ca-eunstecrctedo
da-s viagens que realizar em função
de suas atribuições;
XV - Promover a- organização CiO
inventário anual dos hens móveis e
imóveis da DFA e orientar o das demais repartições sedíacas no Estado, mantendo-os utuauzados.
TíTULO V

Da Lotaçâo

Art. 17. A DFA terá a lotação
que fôr aprovada em oecreto.
Parágrafo único,
Além dos funcionários constantes da lotação, poderá a DFA dispor de pessoal requisitado, na forma da legislação vigente.
T!Twl.Q vr
Do

horário

Ar·t. 18. O norano normal ce trabalho é o fixado para o S;Jl'VlçO PÚblico Federa-l, respeitados c.s regimes
especiais estanelectdos na Iegtslaçãc
vigente.
Parágrafo único. poderá ser estabelecido horário especial de acôrdo
com a natureza da atividade da DFA,
desde que observado o número normal de horas semanais ou mensais,
de acôrdo COm as condições locais. de
trabalho.

rtrm,o '1,'11
Das substituições
Art. 19. Serão substttutdos automãtdcamente em suas faltas e impedimentos:
a) O Delegado
Federal de Agricultura por um ' de seus assessôres
designado pelo Secretário Geral de
Agrtcultura:
"b) O Chefe da SA-DFA Dor um
dos funcionários que na mesma servirem, designado pelo oelegado Federal de Agrícultura..
TíTULO ViU

Das disposições gerUJts
Art. 20.
Os Del-egados Federais
de Agricultura, am coordenação com
os Diretores Gerais de Depar.tamentos, Supermtendente da SEAV e Direteres 'd:,e Serviços, provadenoiarao
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ao sentido de que as repartições do
MA sediadas nos Estados e Territórios funcionem em regime de cooperação mútua e em colaboração com
03 órgãos estaduais, municipais e entidades privadas .que se dediquem a
qualquer setor das atividades ~gro
pecuárias, quer no que se referir às
finalidades de seus trabalhes. quer
quanto a instalação, equipamentos e
servtco, comuns, de forma a ser obtí-,
00 a maior eficiência com a maíor
economia.
Art. 21. Os assuntos de ínterêsse
do Mmístérío da, Agricul tura no .rerrátórío Federal de f.'~'!i:';',J"G de Noronha, ficarão li cargo da- DFA de
Pernambuco.
Art. 22". Nos Estados e 'perrttórios onde não existirem órgãos locais
de Departamentos, serviços e ;';u.yermtendêncías, exercerão as atrIbUlçõea correspondentes aos mesmos as
Delezacías Federais de Aga-ícultura.,
medi'ante delegação dos respectévcs
dirigentes.
Art. 23, Os -'JaS03 omissos Ou em
dúvidas, serão resolvidos pelo Ministro de Estado. ----, Hugo de Almeuia

Leme.

Regimento dos Coordenadores Reqionais Das Regiões de Coordena-

ção
Art. 1,° Para fins de coordenação
das DFA, serão consideradas as se~
guintes Regiões no Território Nacio-

nal:
I a)
b)
c)
d)
e)

Região Norte ~

Estado do
Estado do
Estado do
Território

Acre ;
Amazonas:

Pa-rá;
de Roraima;
'rerrttõno ne Rondônia;
j) Território do' Amapá.
11 -

Região Norâeete

Estado do Maranhão;
Estado do Piauí;
c) Estado do ceará;
à) Estado do Rio Grande do Norte;
e) Estado da paraíba;
1) Estado de Alagoas;
g) Estado de Pernambuco,
a)
b)

III U)
D)
c)

Região Leste

Estado da Bahia;
Estado de Sergipe;
Estado do Espírito Santo.

IV -

Redião Centro-Oeste

Estado
Estado
C) Estado
d) Estado
e) Estado
t) Estado
a)

b)

de Minas Gerais;
do Rio de Janeiro;
da Guanabara;
de São Paulo;
de Goiás;
de Mato Grosso.

V -

Região Sul

Estado do Paraná;
Estado de Santa Catarina:
c) Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2.9 Os trabalhos das DFA serão orientados e disciplinados \ por
Coordenadores Regionais, um para
cada Região, subordinados ao Secretário-Geral de 'Agricultura, ou, na
sua falta, a quem o Ministro designar.
I Os Coordenadores Regionais
serão escolhidos entre Engenheiroagrônomo ou veterinário do Quadro
de Pessoal do Ministério da Agrtcultura, indicado pelo Ministro da Agricultura e nomeado pelo Presidente
da República.
II - Os Coordenadores ficarão sediados junto à CP.PA.
Art. 3.9 Compete aos Coordenado-o
res:
a)
b)

I - assegurar a colaboração estreita entre os vários órgãos do MA que
atuam na respectiva Região, no sentido do exato cumprimento dos PIa·'
nos de Trabalho aprovados.
II - coordenar os dad-os, tníormeções e sugestões, sôbre 05 problemas
regionais, fornecendo subsídios aos. órgãos centrais, para elaboração dos
planos a serem apresentados à C?PA;
UI - promover reunião com Os 'Delegados Federais de Agricultura, sempre que necessário;
IV comparecer às reuniões da
CPPA, como representante da R~gião
sob sua jurisdição;
V - manter o Becretárto-Geral de
Agricultura permanentemente informado do andamento dos planos de
trabalho aprovados;
VI - sugerir à CPPA 'Ou acBecretárto-Geral de Agricultura, quando
julgar conveníente.. alterações nos referidos planos de trabalho, em decorrência de inspeções que realizar nos
Estados sob sua jurísdíçâc:
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VII _ Manter antendímentos com
os governos ou entidades privadas ~os
Estados compreendidos na sua JUrISdíçâc com o objetivo de coordenar ,~s
trabalhos das DFA com os dos 01gãos governamentais, des?€ que os
mesmos interessem a macs de uma
DFA;

VIII -- Inspecionar as D}<'A sob
sua jurisdição, dando ciência ao Secretário-Geral de Agricultura e a
quem de direito, das anormalidades
verificadas, sugerindo novos métodos
de trabalho ou alterações que julgar
adequadas;

IX - Estabelecer o necessário entrosemento entre as DFA sob sua ju~
rásdição e os órgãos centrais do Ministério;
X - Providenciar junto às autort,
dades competentes a liberação de recursos financeiros atribuídos '110S diversus

órgãos sob

a jurisdição das

DFA nos Estados de sua região;
XI - Exercer outras funções 'que
lhe s-ejam delegadas pelo Secre táncGeral de Agricultura. ou de que sejam encarregados pela CPPA.
Hugo de Almeida Leme.

DEORETO N9 53. 98'l .-.,.. DE 2 DE
JULHO DE 1964

Dã nova redação aos artiços 89 e reepectroos parágrafos, 90 e 91 do Regulamento do Ministeri o da Aqrí-:
cultura.

O Presidente da Repúblioa usando

das atríbuíçôes que lhe confere o ar·
tigo 87, tnctso a, da Constituição Federal decreta:
Art'? Iv Passam a vigorar com a S8~
guínte redacâo os artigo... 89~. 90 e 91.
do Regulamento do Ministério ia
Agrícultuva, aprovado pelo Decreto
nv 52.339, de 8 de agôstb de 1963;
TíTULO IU
Das pelegacias Federais de Agricul. turc CD.F.A.)
Art.~ 89. As Delegacias Federais de
Agricultura subordinadas ao Secretário-Geral da Agricultura,
sediadas,'
nas Capitais dos Estados e Territórios,
têm por objetivo executar, díretarnente Ou através dos órgãos locais- do Mi-

nistêrâo da Agricultura e mediante
convêníos, a política agrícola do país,
nas respectivas áreas de jurisdição, ue
acôrdo com os planos aprovados.
I - As Delegaeías Federais de Ag
cultura compete, superintender, coordenar e controlar," 11a respectiva jurisdição, os atividades específicas lo
Mímstérío, e ffscaêtzar as atívldades
ralatívas a. pessoal, material e orçamento.
TI - As Delegacias Federais e de
Agricultura compete representar o
'MInistro da Agricultura. junto às aUH
toridades estaduais e loc-a-is, para o
entrosament-o de medidas de interêsse
comum que visem ao des envolvirrven-.
to agrópecuário e bem assim na estipulação de acõrdos ou convênios, e sua.
fiel execução.
In c.....;., Cada Delegacia Federal de
Aarículture terá um Delegado, nomead~ pelo' Presidente da República, por
índícação do lVünistro da Agrteultura,
escclhdío entre os Engenheiros Agrônomos ou Veterinários do Quadro do
Pessoal do Mimstérro da Agricultura
de comprovada experiência admínís-

tratlva..
IV - Os órgãos locais do Ministério da Agricultura sob a

jurisdição

das Delegacias Federais de Agt-ícultura, são tecnicamente subordinados

aos órgãos centrais do Ministério da

Agricultura, em relaçã-o aos assuntos
de suas respectivas competências".
TíTULO IV
Dos .Coordenadores Regionais

'I AJ.'t.
90 Os Coordenadores Regio~
naís, em número de cinco (5), nomeados pelo Presidente da República, por
índícação do Ministro da Agricultura,
e subordinados ao Secretárto-Geral de
Asrtcultura orientaa'ão e coordenarão
o; trabalhos das Delegacias Federais
de Agri-cultura uae respectivas Regiões de Administração a s e r e f i fixadae em Regimento.
'
Parágrafo único. O Coordenador
Regional será escolhido entre Engenheeos Agrônomos ou Veterinários
do ,Quadro de Pessoal d. Ministério
da Agricultura, de comprovada expea-íônota admíníetratíve e conhecedor
dos problemas da região que Irá coordenar ,
Art5' 91. As atribuições dos Delega';'
dos Federais de Agricultura c dGS
ç
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cc{xdenadores Regionais constarão de
l'egimento próprio" .

Art, 29 O presercte Decreto entra-

rá em vigorvne d.fJ::~a d~ ~ua publica-

ção, revogadas as cisposiçces em contrário.

tólíca de Campinas, Estado de
São paulo".
Art. 2Q 8ste Decreto entrará em'
vig-or na data da sua publicação,
Brasília, 3 de julho de '1964; 143º
da Independência e 76º da República.

Bra-s1lia, 2 de julnc ce 1964; 143° da
lndependênda e 7{jº da República,

H.

CASTELLo" BRANCO

Flávio Lacerda

H. CASTEI.LO BRANCO

Hugo ae Almeida Leme

DECRETO

Nv

53 995 1964

DE

3 DE

JU~HO DE

DECRETO Nº 53.992

auiorieactic pa-ra funcionar
como emprêsa -de energia elétricà

Concede

Ainda não foi publicado no D, O,

à Companhia Estadual de Energia
Elétrica,

DEORETO NÇl 53. B93
DE 2 DE
JULHO DE 1964
Concede reconhecimento, c cursos da
Instituto MuniJCipal de Belas Artes de Baçe, Estulto ào Rio Groms'de do Sul.
O Presiden-te da. Repúbltca, usan~
do da atribuição que lhe confere o
art. 87, item I, di:a. Constituição e
nos têrmos do art. 23 do Decretolei nc 421, de 11 de maio de 1938, de-

creta:

Art. 1° E' concedido reconhecimenta aos cursos vde Instrumento e
de Cantado Instituto .Munícípal oe
Belas Artes de Bagé, Estado do P....i;)
Grande do Sul.
Art. 2º &te Decreto entrará em
vigor na data da SUa publicação...
Brasfha, 2 de julho de 1964; 143?
da Independência e !l69 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Nv 53: 99<-1 .-tULHa DE 1964

usan-

Artigo 19 É concedida à Ccmpanhla Estadual de Energia mtétrtce,
com sede em Pôrtc Alegre, Estado
do Rio Grande do 8'J.1, autorização
para funcional' como emprêsa de
energia "elétrica, fjcandc obrigada a
saitdsfazer ímtegrafmente às exigências do Código de Aguas (Decreto
número 24.643, de 10 de julho de
1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de. revogação
do presenta-ato ,
Artigo 29 ltste DeCl'eto entra em
Vi,gCT na
.~ata' de sua publícaçâo,
révogadas , as disposições em centrárío,

Flavio Lacerda

D:IDDRETo

O Presidente da República,

da atrjbuíçâc que lhe confere o artigo 87~ inciso I, da Constituição, e
nos termos do artigo 1Q do Decretolei número 938, de 8 de dezembro de
1938, e tendo em vista o q-ue reguereu a Companhia Estadual de Energia El-étrica, decreta:

Bresíha, 3 de julho de 19-51.1; 143º
da Independência e 76º da Repú-

DE

.

3

blíca..
DE

Altera a reüaçõo do Decreto número
53,508, de .29 de janeiro de 1954.
O Presidente da República, usando
da atríbusção que lhe confere o art.

37, item l, ela Constituição e tendo
em vista o que consta no processo nv
:lü5.318-62, ..10 Ministério da Educação e Cultura, decreta:
Art. 19 O Decreto n 9 53 . 5-08, de 29
de janeiro de 1964, passa a ter a seguinte redação:
"Reconhece a Faculdade de BL
blloteconcmia da Universidade Ca-

H. CASTELLÔ BRANCO

Mauro Thtbau

DECRETO N9 '53.996 JULHO DE 1964

DE 3 DE

Outorga à Companhia Urbanizaâora
da NOVa Capital do Brasit (NOVA",:
CAP) concessão para o aprOveitamente, progreSsivo da energia hiaraunca da Cachoeira do Paranoá.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe' confere o artigo 87, número 1, da Constituição,
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164 do código de Aguas (Decreto número 24.643, de 10 àe julho de 1934);

Considerando

haver incorrido em

caducidade o Decreto nv 46.332. de 30
de junho de 1959, decreta:
Art. 1°, E' outorgada à companhia jjrbaniaadora da Nova capital
do Brasil (NOVACAP) concessão pe-

ra o aproveitamento progressivo da
energia hidráulica da Cachoeira do
Paranoá, existente no rio ào mesmo
nome, situada no. Distrito pederalc ,
§ 10. O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviços públicos, de utilidade pública e' para
comércio de energia elétrica no Distrito Feàel'al.
§ 29. Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após (3.- aprovação
dos projetos relativos à etapa inicial,
serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga de .dertvcçâo e a potêncía.j para as etapas
subseqüentes, os mesmos elementos
Serão determinados quando da oaprovaçâc dos projetos respectivos.
Art. 2°. Caducará O presente título,
independentemente de ato declaratório, se a concessionária não sati·'fizer
as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Mímsbro das Mines e -Energía, em três
(3) vias. dentro d'o prazo de cento e
oitenta (80) dias a contar da data
da publicação .dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos rela 'dvos
à primeira etapa do aproveitamento.
II - .Submeter à aproveçâo doMinistro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro dos prazos que lhe
forem determinados, os estudos, proJetos - e orçamentos relativos às outra
etapas do aproveitamento,
III '- Assinar o contrato disciplinar da concessão dentro do prazo de

DECRETO N9 53.99'7 Extingue

.ExECUTIVO

trinta (30) dias, contados da publicação 'do despacho de aprovação da
respectíva minuta pelo Ministre das
Minas e Energia.
IV _ Iniciar _e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pele
Ministro das Minas e Energia, executando-as de aoôrdo com os projetos
aprovados e com as moômcacões que
forem autorizadas.
Parágrafo único, Os prazos. referidos neste artigo poderão ser prorrcgados por ata do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fim-das e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovacão do
Ministro da-8 Mínaa e Energia.
Art. 4°, A presente concessão vigcrará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5°. Findo o prazo da, concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existir-em em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos na forma da lei reverterão à
União.
Art. 69, A concessíonárta poderá
requerer que a concessão seja t-enoveda, mediante 8-8 condições que víerem a ser estipuladas.
parágrafo, único, A concessionária
deverá,', entrar com o pedido a que se
refere "êste artigo até (6) meses antes de findar o prazo da vigência da
concessão, entendendo.se. se não o
fíaer, que não pretende a renovação.
Art . 7°. ltste Decreto 'entro em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1964; 1430
da Independência e 76° da República.
H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DE

3

DE JULHO DE 1964

o Grupo Executivo da Indústria Naval e dá outras prOVidências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição, decreta:
Arb. 19 Fica extinto o Grupo Executivo da 'jndústrfa Naval (GEIN),
criado pelo Decretá nv 50.5'20, de 3 de maio de 19-61, subordinado ao Ministério da Viação e Obras Públicas e, posteriormente, ao Ministério da
Indústria e Comércio pelo Decreto n.s 53.898, de 29 de abril de 1964,
Art. 2<.> As atribuições do órgão extinto .passam a ser privativas da Comissão de Marinha Mercante, na forma de sua legislação especifica.
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~ão,

Art 3.'1 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicarevoga-das as disposições em contrário.
BrasWa, 3 de julho de 1964; 1439 "da Independência e 7B'> da República.
H. CAsTELL{) BRANCO
Juarez Távora
Daniel s'ercco

DECRETO N? 5-3, 998 -

DE

3

DE

JULHO DE 19'64

p./omulga o Acôl'do de Migrr;..ção BTasil-Espanha.

~.

O presidente da República,

Havendo o Congresso Naciqnal
anrovadó, pelo Decreto Legislativo nv
38, de 19,63, o Acôrdo de Migração
com a Espanha assinado em 27 de
dezembro de 1960;
E havendo sido trocados os respectivo~_ Instrumentos de ratificação no
Rio' de .jane'ro, em 10 de junho de
1&54; dec.reta:
Que o mesmo, apenso por cópia, ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão Inviclàvelmente como
nêle se contém.
Brasíüa, 3 de .julho de 1964; 1~3°
da Independência e 769 da República~
H.

CASTELLO ,BRANCO

Vasco da Cunha
AC6RDO DE MIGRAÇAO ENTRE O
GÓV1tRN"O DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E~ O GOVllRNO
DO ESTADO l'lSPANHOL.
PREÂMBULO

o Presidente da República dosEstados Unidos do Brasil e à onere do
Estado Espanhol, convictos da necessidade de regular a oooperaçâc entre
os doi,o: países em matéria de migração e "de organizá-la e assisti-la em
moldes condizentes com os respectivos
interêsses. e cônscios de que a, execução de uma política objetiva e adequada, baseada no espírito de colaboração internacional, e visan-do ao
desenvolvimento econômico do Brasil
mediante o aproveitamento da técnica e mão-de-obra espanholas, viria
fortalecer os laços
da tradicional
amizade que os une, - resolvem con-·
cluir 'Ú presente Acôrdo de Migração
e nomeiam, para êsse fim, seus Plenipotenciários, a saber:

o presidente da -República dos Estados Unídcs do Brasil - Sua Excja.
o Senhor João Plzarro Gabizo de
Coelho Lisboa, Embaixador dos Estados Unidos do Brasil junto ao Govêrno do Estado 'Espanhol; \
O Chefe do Estado Espanhol non Fernando Maria Oastiella y Maíz,
Ministro de Assuntos Exteriores,
Os quais, após haverem exibido
seus Plenos Podêres, achados em boa
e -devída forma, convieram no seguinte:
DAS FINÀLIDADES

Artigo 1°
Acôrdo tem por objetivo orientar, disciplinar e assistir as correntes ;nligratórias espanholas para o
Brasil dentro de um regime de conjugação de esforços de ambas as Altas Partes Contratantes, a fim de que
Os problemas
migratórios en tre os
d?is países .tenham solução prática,
ráp'da e eficaz, sempre levando em
cOl:ta a eonveniênoia de preservar a
unidade dos, núcleos familiares.
~ste

Artigo 29
. A migraçã-o espanhola para o Bra-

sll poderá ser dirigida ou espontânea
devendo ambas merecer .todo o amna~
1''0 e proteção das Altas Partes con-

tratantes '- Esta·oS poderão valer-se da
colaboração e da assistência do Comitê_ Intergo~e:'!1amental para as Mígraçoes Européias ou de outros 01'gan.srnos internacionais .no quadro de
programas a serem previamente acordados.
MIGRAÇAO ESPONTANEA

Artigo 3'"
A. migração espontânea é a que se
opera por ~lvre íruciatdva e às expen:,a.s , ~os mígrantes, quer considerados
Individualmente quer coletivamente
en: .confunto familiar ou grupo de fa~
míüas.
Artigo 4i?
Os Governos das Altas Partes Contratantes poderã-o, por. meio de tro-

ATes
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ca de notas, incrementar e facilita:r
a migração espontânea de espanhóis

para o Brasil, comprometendo-se, com
êsse intuito. a fornecer tôdae as Informações, suscetíveis de ortentá-Ics
bem como promover tôdas as medidas capazes de beneficiá-los.
Artigo 5Q

aos mígrantes espontâneos será
concedida isenção de pagamento de
emolumentos consulares na concessão de visto permanente.
MIGRAÇAO DICThIGLD'"
Artigo '6 Q
A migre..çã v dirigida far-sa-á através de programas prêvíaariente esta-

belecidos, de comurnacôrdo e com a
assistência das Altas Partes contratantes.
Artigo 79

A migração dirigida de espanhóis
para o Brasil compreenderá, entre
outras, 'as seguintes catêgoriaa:
a) .técnícos, artesãos, operários especíalizados 'e profissionais qualificados, semi-qualificados ou com experiência de sua profissão, consoante
as necessidades do mercado de trabalho e as exigências da' legislaçã-o
especifica no Brasil;
b)
unidades de produção ou emprêsas de carázer industrial ou técnico que sejam do íntcrêsse do de-senvclvimento econômico do Brasil,
conforme o pronunciamento prévio
dos órgãos brasileiros competentes:
C) agricultores, .teontcos especiallizados em indústrias rurais e atividades ecessórfas, operários agropecuários, lavradores, criadores e camponeses em geral, que migrarem
com a intenção de se estabelecerem
imediatamente, como propráetárlos ou

não:

d)
associações ou cooperativas de
agricultores, lavradores ou operários
agro-pecuários que migrarem coletivamente com o fito de se estabelecerem como prcprtetários, ou não,
em fazendas, em emprêsas agro-pecuárias ou núcleos de colcnízação já
existentes no Brasil Ou a Serem cria-

dos;

.

e) os famtlíares, que acompanharem os mígrantes dirigidos ou que
forem chamados pelos espanhóis mígrades e' domiciliados no Brasil.

'Artigo 3°
Os mígrantes espanhóis

que .se
estabelecerem no Brasil rnedíante o
'regime de migração dirigida gozarão
de tôdas as facilidades consignadas
neste .Aoôrdo ou que vierem a ser
concedidas em a-Juste especial, por
troca de notas entre os dois Governos.
Artigo 99
O Gcvêrno espanhol autortzará ra,
exportação, com isenção de direi tos;'
dos seguintes bens pertencentes a03
migrántes dirigidos que se vierem
fixar no Brasil, além dos bens de
uso pessoal e doméstico:
a) instrumentos e pequenas máquinas de trabalho para artesãos
como para artífices de profissão
quaâidicada;
b) uma bicicleta ou

motocicleta.
ou motoneta, uma máquina de C03tu~
ra e uma máquina de malharia manucj usadas:
c) equípamentos agrícolas, utensílios agrícolas e maquinaria, tnclusíse tratores e máquinas de beneficia ~
mento ' de produtos agro-pecuários,
quando se tratar de agffcultores, operários agro-pecuários e técnicos espeoíalízados nas indústrias rurais;
d) matrizes animais ou vegetais ;
selecícnadas e de Interêsse técnico ou
econômico.
Artigo lO

1. O Govêrnc brasileiro ísenterá
os bens referidos no artigo t.:f'1 do regime de licença prévia, dos ímpostos de importação e consumo, da taxa
de despacho aduaneiro, assim como
de outros .tributos que incidam sôbre
a entrada de mercadorias no 'País.
2. Os bens isentos na forma dêste
artigo não poderão ser vendidos senão depois de dois anos de sua entrada no Brasil. No caso em que o
mlgrante seja compelido a delxaa- 'o
País antes do prazo de deis anos, terá.
direito a levar de volta OS seus bens.
Artigo 11
Os benefícios mencionados nos a1"-

.tigos 99 e 10 restringem-se aos bens
correspondentes à qualiêícaçâo proêíssional do mígrante, devendo 'ser em
quantidade compatível coma SUa 'co'IlIdição econômica e suflcíente ao inicio de sua atividade no Brasil.
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Artigo 12
A fim de que o Instituto Es~
panhot de Emigração possa' elaborar
Os seus prosramaa de. migração d~
rtgtda, o Instãtutc : Nacional de Imígração e Colonização do Brasil lhe
com unicará, oo menos. uma vez por
ano, as neceasídadej brasileiras em
mão de obra espanhola; discriminadas por atividades econômicas e ca.,
'tegorías - profissionais.
\
2. O Instituto Espanhol de Emi~
graçâo, por sua vez, dará conhecimento eo- Instituto Nacional de Imigração _e Colonização das condições
em que poderá satisfazer essas necessidades e. eventualmente, apresentarIhe-á as ofertas de trabalho de espanhóís que desejem migrar.
3. Dentro das possibilidades de
ambos os países, serãc organizados,
pelos dois Jnatdtutcs, os 'programas de
migração dlrtgida, para a elaboração
dos quais as autoridades brasileiras
fornecerão, ainda, dados po-menorfwd-o s e atualizados 'sôbre as condições de vida, de ambiente e de trabalho existentes no Brasil para as vá ..
rias categorias profissionais "requeri..
das, bem como sôbre as condições de
alojament-o, 'tipos de salário e benefícios de previdência e assistência
social.
4. As autoridades espanholas promoverão adequada .divulgaçâ-, .dessas
informações, visando ao perfeito esclarecimento do candidato à migraL

ção,

Artigo 13

1. As autortdades espannotas com,
petentes se encarregarão -da pré-seleção dos candidatos à migração dirigide de acôrdo com as categorias espe,
cífícadas no artigo 7, baseando-se nas
informações fornecidas pelo ooczmc
brasileiro, e elab-orarão lista nominal
dos candidatos, na qual se contenham
as indicações necessárias aos trabaIhos de seleção definítíva ,
2. As despesas decorrentes da pré-seleção corre-ao por conta dos órgãos
éspanhóís competentes.
Artigo 14

1. As autoridades brasileíras procederão à seleção -denrüttva dos mígrantes dirigidos, dentre. os oandí.,

13

dates pré-selecionados, de acôrdo com
o disposto no artigo 13, e que sausra,
çam às exigências da legislação brasileira em vigor, bem como às normes que terem estaoeleoídas para os
trabalhos de seleção. ESS'a, seleção
será realizada, sempre que possível,
nas sedes provinciais do Serviço Na.,
cícnal de Enquadramento e Colocação.
2; O Govêrno
brasileiro manterá
na Espanha, para os fins previstos
neste artigo. Um Serviço permanente
de seleção profíssíonal e médica.
3. As despesas nara o Iunctonamentê e as at:vidadês de seleção dêsse
Serviço ficarão a cargo do Gcvêrno
brasileiro.
4. O Govêrno espanhol dará todo o
apoio para que o gervíço em questão possa cumprir as suas tarefas,
facilitando tambér; a reahzaçao de
eventuais provas práticas para a 've~
rtnoacão da capacidade profissional
dos, mígrantes.
5. Os pormenores das operações de
seleção serão previamente estabelecidos .entre o Serviço Brasileiro e o
Insti-tuto Espanhol de Emigração, tendo-se em vista as _peculiaridades, e
requisitos das diversas categoria", a
selecronau-. .
6, Terminadas as operações de seIeçâõ. o Serviço
brasileiro encaminhará ao Instituto Espanhol de Emigração a lista dos candidatos aceitos
e recusados.
7. O Instituto Nacional de Imigração e Colonização tomará as necessárias providências no sentido de que
os certificados de seleção médica e
profíssíonal expedidos
pelo Serviço
de Seleção mereçam plena aprovação
das demais autoridades sanitárias e
migratórias brasileiras.
Artigo 15
Verificado, pelas autoridades consulares brasileiras na Espanha, o
cumprimento das exigências
legais
mencionadas no artigo 13, parágrafo
1, . serão concedidos ao mígrante dirigido visto
gratuito e autorlzaçâo
para a entrada 'dos bens de que tratam os artigos 9',1 e 109,
EMBARQUE E TRANSPORTE

Artigo 16
O Govêrno espanhol concederá as
facilidades necessárias ao embarque
do migrante dirigido portador
de
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visto consular brasileiro e dos bens
cuja 'introdução no Brasil haja sido

autorizada.
salvo C/3,S05
especiais acordados
por troca de' notas, tôdas as despesas
de transporte manutenção dos candídatas à, migração dirigida, ocorrrdas
em território espanhol, ficarão a cargo dos órgãos espanhóis competen2.

tes ou dos próprios mígrnntes.
Artigo 17

1. Para o transporte -dos mígrantes
e de seus bens para o Brasil, os dois
Govêrnos solicitarão a assistência do

Comitê Intergovernamental para

as

Migcaçôes Européias (C. I. M. E. ) OU
de, outros o-ganísmos internacionais

específicos reconhecidos pelos dois
Govêrnos. No caso de não ser ISSO
possível, as Altas Partes Ccntratantes, mediante troca de notas, estabelecerão o meio e as condições mais
convenientes de realizá-lo;
Art:go 18
transporte marítimo ou aéreo
dos mígrantes serão utilizados, preferencialmente, os navios e aviões de
ambos os países.
No

RECEpÇAO, ENCAMINHAMENTO E
COLOCAÇAO

Artigo 19
O Govêrno brasileiro, desde
o
desembarque
do migrante ômgído
até sua destínação : final, se responsabilizará:
I - per sua recepção; hospedagem,
alimentação e assistência médíco-eanítáría;
II pelo desembaraço e guarda'
dos seus bens;
,
III - pela entrega da documentação nece- -. "la à sua permanência e
ao seu teabalho ;
IV - pela estabulacâo. e assistência veterinária acs animais que lhe
pertencerem:
V pelo seu encaminhamento' e
dos seus
~ destmo tnrar,
bem
como pela sua colocação;
2. A indicação de portos e datas
de d S"':'l1'l <ue uoe !"11:grantes e doe
seus bens será objeto de entendímento especít-co
entre as autcrrdades
brasileiras e espanholas, com o fim
de evitar demoras e gastoa vsupér-

1.

nuos.

3. A inspeção do migrante. de seus
bens e animais, ao entrarem em terrttórf o hrasileiro. obedecerá às disposições jecats que . regem a matéria,
observado, quanto aCB bens, o disposto no artigo 10.
Artigo

2{}

A responsabilidade do Govêmo brasileiro pelas
obrigações estipuladas
no artigo 19 cessará com a coloca":
cão do migrante e seus bens no ponto a que se destinarem, ressalvados
Os casos previstos nos parágrafos 2 e
3 do artigo 2l.
Artigo 21
1. considera-se colocado o mígeante que haja sido recebido no local a
que se destdnavar-e haja iniciado a
sua ativida·de profíesional ou, se fôr
o caso, ultimado o período de prova.
2. O migrante que, apesar de haver
iniciado a sua atividade profissional
não tenha encontrado as condições
de ambiente e de trabalho que lhe
foram previamente comunicadas,
derá pedir sua recolccacâo às autoridades brastleíras oompetentes.
3. Poderão ser considerados
outros
eventuais pedidos de recolocacão e
de auxílio ao migrante e à srú famílía, - dentro do primeiro ano
de
SUa chegada.

po-

Artigo 22
Para a recepção, colocação e assistência dos mígrantes espanhójs poderão colaborar, com as autortdades
brasileiras, serviços dependentes da
Missão Díplomátdca da Espanha no
Bre.sil que terão tôdas as 'fecíhdades para o cumprimento de suas Iunções.
Artigo 23

o Govêrnc brasileiro concederá, a.
título subsidiária, facilidades para Q
constituição e atividades de associações asaistencíaís compostas de elementos brasileiros .e espanhóis residentes no Brasil -e que tenham por
finalidade favorecer e ajudar a migração espanhola. Os estatutos e a
composíção dessas assocjeçôes deverão ser aprovados pelas autoridades
brasileiras, ouvida a Míssãc Díplomátíca da' Espanha.
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COLONIZAÇ=

AGRíOOLA

Artigo 24
.As Altas Partes Contratantes esti-

mularão o preparo de planos de co-

Ionização agrícola no Brasil, to~an
do, para tanto, medidas adminístrativ.as, técnicas e fin~nceiras que facjlí tem a sua execuçao.
Artigo 25
Os programas para a pré-seleção e
seleção de migrantes espanhóis destinados \ a núcleos coloniais deverão
ser previamente aprovados pelas autoridades brasíleíras e
espanholas
comp-tentes .. Dêstes programas constarão além 'dos aspectos econômicos,
financeiros e técnicos. indicações 6Ôbre as condições gerais de vida e de
trabalho, os auxüjos prestados
aos
colonos e Os dados técnicos e frnanceíros referentes a construção de habitações.
Artigo 26
Os programas de colonízação agrlcela serão realizados nas áreas do
terrttórto brasüeíro mais convementes -20 desenvolvimento do país e à
prosperidade dOIS colonos espannóis,
de acôrdo com o plano geral de oríentaçâo de correntes mígratórtes e
ao·
de colon-zacâo. elaborado pelo
vêmo brasileiro.
Artigo 27
As Altas Partes Contratantes considerarão coluna todo agricultor, pronríetério -ru nã-o, que por iníeíatíva
oficial ou particular, se es-vo-t-cer e
fixar em zona rural, nela desenvQI~
vendo as atividades características
daquele meio.
Artigo _28

A zona rural

como tal definida,
compreende regiões em que c habitantes se dediquem a atividades caeacterístdcas do meio rural.
Artigo 29
mtgrante das categorias a que se referem as alíneas c e d
do artigo 79. estará condicionada à
observância do previsto no .artigo 25.
Artigo 30
Os mlgranteg que se destinarem a
exercer atividades de colonização ageíA fixação' do

cota, sob regime de migração dirigida,
deverão permanecer na zona rural por
um prazo mínimo de três anos, sob
pena de perderem os. beneficíosvprevistos neste Acôrdr em favor dos mígrantes das categorias c e d do artígo 79 excetuados os casos prêvíaenente autorizadoe pelas autoridades brasileiras competentes.
Artigo 31
Aos migrantes das categorias c e d
do artigo /79 serão oferecidas facilidades de compra a longo prazo de
terras prôprtas <:>.0 desempenho de suas
atividades proírssíonaís, com o fim
de constdtuiçs,c da pequena propríedade, sempre Se observando aa normas e condições das 'leis brasileiras
referentes à colcn'zação.
Artlgc 32

No caso' de concessão de terras pelos Governos estaduais e autorldades munícípals, seu .prêço será regulado de conformídadr com a leglslaçâo
respectiva, .omnrometendo-se o Govêrno Federal do Brasil a exercer sua
mediação para alcançar o preço mínimo, dentro das condições locais de
valorização. bem como para obter
adequadas taelhdades de pagamento.
Artigo 33
O Govêrnc br asileiro empenhar-se-á
junto aos .J:overnos estaduais e auto-

ridades municipais, a fim de que fIquem isento, os colonos espanhóis,
durante os três primeiros anos de sua
Iocalicação em lotes· rurais. de todos
os impostos e taxas que incidam 0U
venham a incidir sôbre seus lotes.
culturas, veículos destinados ao seu
'transporte e ao dos respectivos produtos, instalações de beneficiamento
e colocação dês.tes, assim coma dos
ümpostos territoriais de transmissão
inter vivos e causa mortis para os lotes integralmente pagos.
Artigo 34

1. N:. autoridades brasileiras com.
patentes proverão à assistência escolar, médica e social.
2•. Nas unidades de COlonização
agrícola em que forem localizados colonos espanh »s, as entidades devidamente/ reconhecidas poderão dar ao
colono assistência médica €. excepcicnalmente, assistência escolar primá-
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}'10., desde que 0,'" profesaôres, de nacíonalidade brasileira estejam devidamente habilitados de acôrdo CO'l11 a

1e1.

Artigo 35

O Govêrno brasileiro entender-se-á
com os Governos estaduais no sellM
tido de serem construídas, ~, custa dos
mesmos, as ".,:,.t::--adas de acesso aos
núcleos coloniais que compreendam a
coâonízação o,g"íco12, espanhola e, se
possível, as que sirvam aos lotes ru.Tais já demarcados.

MIGRAÇAO

D~

RELIGIOSOb

.Artigo 36
As Altas Partes contratantes rectIítarào a mtgraçáo de religiosos (;3panhóis para o Brasil, bem como,
sempre que solicitada, a assistência
religiosa aos mígrantes espanhôís ,
REPATRIAÇãO'

Artigo 37
1.'

As autoridades espanholas con-

cederão a repatrlaçgo consular, ao mígrnnte que' se revelar absolutamente
inadaptável ao meio brasileiro e que
se en-cntre .sem recursos próprios.
Fm C9S{}S especiais, será requerido o
parecer da Comissão Mista 'a que se
1~efer8 o artigo 53.
2, A manutenção dêsse .mgrante
no Brasil, até seu embarque, será da
reapcnsaoiliee.te do oovémo brastleí1'0 e o transporte ficará' a cargo do
Govêmo espanhol.
FINANOIAMEN'])O E AUKrLIO

Artigo 38
1. As A1tas'P.artes Oontoatantes
poderão proporcionar aos' rmgrantes,
às cooperativas e às devidamente re,
cpnhectdas, f<H:iHdades de financiamente por meio de organizações de
crédito.
2. A concessão de financiamento
de que trata êste artigo ficará condâcíonada a um planjamento prévio
específico, aprovado pela entidade financiadora-.
3. O Governo brasileiro isentará
de quaisquer ônus' fiscais as remes&as de auxilies fínaúcelros feitas Dela
Govérno espanhol' ou pelas organizações de crédito mencionadas neste
artigo,

Artigo 39
Nos termos oo artigo 38, o Govêrno brasileiro p! evidenciará para que
. Os f'manciamentoj, e seus respectivos
reembo'sos se processem, seja atra.vés
de c2l,rteiras especializadas de bancos
brasileiros ou estrangeiros com filiais'
no Brasil, ,c:rjl:. por meio de institui..
ções internacionais;
SEGUROS
Artigo 40

As A,ltas partes oontrotames recc ..
mendam a mstituíção: em favor do
rmgrante, de. uni. segurQ especial que
lhe garanta uma indenizacâo se, durante a viagem, SObrevier acidente
irremediável ou qualquer caso fortuito que o torne incapaz para o trabalho, total ou parcialmente, e que as~
segure', ainda, aos' seus .beneficiários
um pecúlio no caso de morte
ArtigO 41
As Altas p.artes Contratantes te ..
oomendarão às emprêsas de colonizaç50 que segurem os seus empreendimentos agrícolas, contra riscos e pre;
juízos decorreata; de fenômenos na;
t.uraas.
TREINAMENTO PROFISSIONAL E
RECONHECIMENTO DE TíTULOS
DE ESTUDOS

Artigo 42
As Altas Partes Contratantes

COn.

cordam em promover o treinamento
profissional bálsicoe complemenüar
dos migrantes por meto de cursos de
formação € aperfeiçoamento.
Artigo 43
As Altas Partes Contratantes CCUl-

prometem..se a cexamiciar, de comum
acôrdo, a possibilidade de adoção de
normas, meios e critérios suscetíveis
de facilitar o reconhecimento rccíproco dos títulos, dos certificados de
estudos e dos diplomas de habilitação técnica e profissional expedidos,
nos dois países, pelas respectivas entidades educacionais, oficialmente recónhecldas .
PREVrnltNCIA SOCIAL

Artigo 44
As Altas partes Contratantes acordam em que, enquanto não forem re,
gulados por convênios especíücos 06
problemas de previdência social dos
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nacionais de ambos os países serão
observadas as disposições contidas nos
-artigos seguintes.
.:lItigo 45

Os migrantes nacionais de uma das
Altas partes Contratantes se beneficiarão da legislação de prevldêncta social da outra. nas mesmas ccndíções que os nacíonais desta última.
Artágo 46

1. As Altas Partes Contratantes
convencíonarn, dentro dos Iímites n.
xados pelas respectivas legislações específicas, garantir aos trabalhadores
mtgruntes os benefícios anúertormente adquiridos 00 país de origem mesmo quando não tenham completado,
no pais de acolhimento, 05 prazos
mínimos de carência exigidos para
a concessão de cada espécie de direito de previdência social mencionada no artigo 47.
2. Na hipótese de o migrante não
haver completado ,o período de carência no pais -de origem, computarse.âo as contribuições, já anteriormente efetua-das neste último 'país.
para os efeitos previstos na legisla;
cão vigente ... no país de acolhimen-

to.

.

3. No caso do parágrafo anterior,

Se for necessário, tomar-se-á, como
base de cálculo detbenericlo. a média; dos salários de contribuição no
país de acolhimento.
4:. A concessão dos benefícios men,
cíonados neste artigo far-se-á independentemente de transferência J.X3.ra
o país de acolhtmentc dCG fundos de
reserva individual resultantes das
co» tribuições recolhidas no pats. de
origem.
~
Artigo 47

Os beceríetos referidos no artigo
43 correspondem exclusivamente aos
riscos de doença, invalidez, morte e
dos auxílios de maternidade e funeral. e _s6 serão assegurados a partir do día em que o trabalhador mígrante comece a' exercer uma atividade compreendida no âmbito das
tnstituícôes de previdência social do
país de acolhimento.
.:lItigo 48
1. A

concessão de prestações, in

natura, do seguro de doença aos be-

neficiários -do mígrante que permanecerem no pais de origem será rei-
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ta, dentro dos limites da legislação
do pais de acolhimento e à conta
dês te, pelas instituições de prevtdên,
cía social do retendo país de'Jri~€rri .
2. Os beneífcíos a que se refere o
parágrafo anterior serão concedidos
unicamente por um prazo máximo de
doze meses, a contar' do dia em que
o trabalhador mígrante comece a
exercer, no país de acolhimento. uma
ativida-de prevista no artigo 47.
Artígc 49

Se O trabalhador mlgramte, dentro
do prazo de três anos considerado
período de adaptação no país de eco)himento - retornar ao seu pais de"
"origem. e reingressar em atividades
abrangidas pela prevídêncta social,
ser-Ihe-ão, por êste último país, assegurados 0.3' direitos decorrentes- das
contribuições nêle anteriormente pa,
gas.
Artigo 50

O deslocamento temporárto do mí ,
grante, ou de seus beneficiados do
país de acolhimento, não prejudica a
percepção das prestações em espécie
de beneficio a que rasem jus.
Artigo 51
As autoridades
competentes dos
dois paisesconvencionarão as nor.,
mas práticas necessárias para a execução do dísposto" neste Acõrdo em
matéria de previdência socíar.
REMESSA DE FUNDOS
.:lItigo 52

Aos 'trabalhadores migrados no
Brasil serão assegurados o díreíto e
a possibilidade de transferirem suas
eccnomías para a :8spanha, a
favor de suas famílias ou de outras
pessoas, econômíoamente depecdentes, dentro das condições mais fa~
vorâveís previstas na legislação cam..
bíel brasileira vigente para .a manu..
tenção familiar e categorias análcgas, ou segundo o que rôr estabelecido em Acôrdo de pagamentcg entre
o Brasil e a Espanha.
COMISSAO MISTA
(Artigo 53)
1. A fim de que, sejam alcançados,

de forma prática e 'eficiente os desígnios do presente Acôrdo üca ínsti..
tufda uma COmissão Míata composta
de oito Deleg,ados, sendo quatro brastlelros e quatro espanhóis.
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2. Os· representantes do Brasil na
Comissão Mista serão indicados um
pelo Ministério das Relações Exteriores, outro pelo Instituto Nacional
de Imtgraçâo e Oclonização. outro
pelo Conselho Consultivo do mesmo
Instituto e outro pelo Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
S. Os representantes da Espanha
serão oportunamente designados pelo
Govêrno espanhol.
4. sempre que fôr julgado conveniente, cada Alta Parte Contratante
poderá designar um de seus representantes como Delegado Chefe.
5. Além dos Delegado" acima referidos, poderão ser também desígnados assessôres técnicos, em número nunca superior a quatro por Delegação.
(Artigo 54)
A comissão Mista terá sua sede
[la Capitl}l Federal do Brasil e poderá reunir-se sempre que fôr convocada por uma das Delegações, em
qualquer ponto do território brasileiro Ou espanhol, consoante as necessídades ditadas pela execução do presente Acôrdo.
(Artigo 55)

A Oomíssão Mista
agirá sempre
em estreita coordenação com cs 61'gaos competentes dos dois Governos, que são o Instituto Nacional
de Imigração e Colonização e Q Instatutc Espanhol de
Emigração, e
terá, como principais atribuições, as
seguintes:
a)
propor, aos órgãos competentes dos dois Governos, normas de
ortentacão, recomendações e medidais administrativas em matéria de
migração, colonização agrícola e prevíôênera soctar, que se fizerem míster para a boa execução do Acôrdo
e, particularmente, dos programas
previstos no art. 6";
b) opinar. quando consultada, sôbre a repatriação de mígrantes, conforme o díspoeto no artigo 37;
c) esclarecer as dúvidas, decidir sóbre as omissões e conciliaras controvérsias surgidas ca aplloaçâo do
presente Acôrdo;
d)
recomendar, em matéria de
previdência social, às autoridades
competentes deis doi.c: países, .qualquer: eventual revisão ,e -atualização
do disposto nos. artigos 45 a 51;

e)
tivo

elaborar o regulamento relaseu funcionamento;
t) estudar as outras questões que
lhe forem confiadas por um ou outro

ao

Govêrcio,

<Artigo 56)
A ComiSsão Mista dará sempre
conta aos dois Governos de suas atividades e decisões .
REVISAO

(Artigo 57)
As Altas partes Contratantes se
consultcrâo periodicamente, por iniciativa própria ou da Comissão Mi,~.ta.
para promover a atualização e o aperretooamersto do presente Acôrdo ou
dos Ajustes dêle decorrentes.

VIGltNCnA E DiElNúNCIA
(Artigo 58)

1. nstc Acôrdo será ratificado tão
logo sejam cumpridas as formalidades
legais de cada uma doas altas partes
Contratantes. Entrará em vig-or na
data da troca dos instrumentos de
ratificação, a realizar-se em Brasília,
no mais breve prazo possível, e permanecerá em vigor por dois anos, se
não rôr denunciado por uma das altas Partes Contratantes com o avisoprévio de seis meses.
2. Findo o prazo de dois anos; será
renovado tàcítamente por mais um
8110, e assim sucessivamente, salvo denúncia de qualquer das Altas Partes
Contratantes pelo menos seis meses
antes do término de cada prorroga..

ção.

3. A denúncia não afetará,
por
cualcuer forma; iniciativas anteriores
concretamente tomadas, empreendimentos em tase de execução ou com'promlssos já assúmídos antenormente
data da respectiva notificação,
os quais seguirão seu curso até final
adimplemento.
Em fé do que os Plenipotenciários
nomeados firmam o presente Acôrdo
e lhe aoõem os seus selos.
Feito - em Madrt, em dois exemple.,
res, um na língua portuguêsc e outro
na língua espanhola, fazendo igualmente fé ambos os textos, aos vinte
e 'sete de dezembro de mil novecen..
tos e sessenta __ Pelos Estados Uni..
dos de 'Brasil. - João Pizarrc Ga ..
bizo de Coelho Lisboa - Pela ESpa.;,
nha, Don Fernílnào Maria castiella Y
à

MaíB~
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C) DECRETO N(J 53.999 -'-

DE

3

DEl

JULHO

DE

1964

Retifica o enquadramento das junções da Comissão de ReaiWptação dos
Incapazes das Fôrças Armadas.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo &7, item I, da Constituição e tendo em vista o uísoosto no Decreto
nv 52.144, de 25 de junho de 1963, decreta:
Art. 19 Fica retificado, na forma dos anexos, o Quadro de Pessoal Parte permanente da Comissão de rteadaptaeão dos Incapazes das Fôrças
Armadas, aprovado pelo Decreto no 49.3M, de 28 de novembro de 1960,
bem como a relação nominal de enquadramento dos respectivos servidores, a que se refere o art. 19 do aludido decreto, na parte relativa às séries
de classes de Escríburár!o, Oczinheirc e Barbeiro, a saoer ;
Série de Classes: Escriturário

Código: AF-2ü2.1ü.B
,2

cargos

Referência-base
Hélio Francisco pereira da Silva.
gylvio Perreíra da Silva.
Código: AF-2012.8.A
2 -

1 2 -

1 Cargo

Referência-base
1 - Elvira Ferreira ocmacno dos Santos,
Série de Classes: Cozinheiro
Código: A-Wl.8.B
1 Oa;rgo
1 - Referência-case
1 .,--José Martins Finto Filho.
Série de Classes: Barbeiro
1 -

Código: A-5'Q5.8.B
/
1 Cargo

1 -

Agenor Leal.

l.,--

Referência-base

Art. 29 A retificação a que se refere êste decreto prevalecerá a partdr

de 19 de julho de 19:50.
Art. 3Çl :f;ste decreto entrará em vigor na data-de sua pubüeaeão revo-

gadas as dísposíções em contrário.
'
Brasília, 3 de julho de 19-64; 1439 da Independência e 769 da República.
H.

(")

CASTELLQ BRANCO

Os anexos a que se refere' o texto foram publicados no Diário

O ficia.z de 3 de julho de 1964.

DECRETO N\' 54. O'ÜO J:ULHQ DE 1964,

DE

3

DE

Cria junções' gratificadas no Quadro
de, Pessoal do Ministério da Educa<
ção e Cultura e dá outras provi..

aéncui»,
O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, item 1, da constituição, e tendo

em vista o arb. 11 da. Lei no 3.780 de
'
Art. 1(1 Ficam criadas na Parte
Permanente do Quadro de Pessoal do
Ministério da Iâdueacâo e Cultura
para atender ao Conselho Federal
LEduooção, e classificadas, provisória..
mente, nCs símbolos indicados, as seguintes funções _griZLt~ficac1as:
12 de julho de 1960, decreta:

de
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de Chefe do Serviço de

to correrá à conta da dotação orça..
mentárta 01: - Conselho Federal de
Educação, l.1.<n.OÕ - gratificação de

i (Uma) - de Chefe de Serviço de

função, constante do Orçamento Anautíco do Ministério da jítducaçâo e

Divulgação, símbolo 2-P'; . ,
.
1 '(uma) _ de Chefe do gervlço de

Cultura, publicado no Diário O/tetal
de 7 de fevereiro de 1964.

1 (uma) -

Jurisprudência' e Informação de pro..
eessos, símbolo 2-F;
/
Estudos -rccníoos.

Aumímstracâo e

jjoeumentação e

Material, símbotc

2-F;
~
,,
'
1 (uma) - de Chefe do Serviço de
'paquígrafía e Debates, símbolo 3-F; e
1 (uma) .;..... de Chefe do Serviço de
Bíbllcteca e Arquivo, símbolo 4-F.

Art. 31' ftste Decreto entrará em
vlgor na data de sua pubhcacâo, revogadas as d.spcslçôes em contrár:c ,
Br-asilia, 3 de julho de 1964; 143"
da Independência e 76ç da República,
H.

Art. 2\1 No corrente exercício, a
despesa 'com a execução dêste DecreDECRETO NQ 54.001 -

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda
DE

3

DE JULHO DE

1964

D1spõe sõcre junções çratüictuias do Coléçtc Pedro 11, a{) Ministél'io da
Educação e Cultura

O Presdenta da República, 'usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, Item 1, da Constlturçáo Federaã, e tendo em vista o Decreto nc 632,
de 27 de rcvcrctro de 19'6:d alteradce pelo-de no 53.555, de 7 de fevereiro de
'1964, que aprcvou ú Regimento do Colégio Pedro TI, do Min.stérfo da Educação e Cultura, decreta:

Art. 19 Os anexos do Decreto nv 49.593, de 27 de dezembro de 1960,
na parte referente ao Colégtc Padre II, passam a vigorar de conformidade
com as tabelas que acompanham êste decreto.
Art. 2'1 A despesa decorrente dêste decreto será atendida pelas dotações próprias do Mínistér'o da Educação e cultura - Colégfo Pedroll.
Art. 3'? l'tste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 19,64; 1439 da Ind-ep-endência e 76'1 da República.
H.

CASTEL1.Q BRANcO

FláVio Lacerda

\.jVLEU.LO .Pl!ID'RO l i

SITUAÇÃO ANTERIOR

Ntimero \

I
funções I
de

SITUAÇÃO NOVA

I

DElNOMilNAÇÃO

I Símbolo

I
I

I

1

GABilNETE DO DIRETOR

I
I

Colégio peáro 11 -

j

1
1
1
1
1

I
I

I

Externato

Sede

I Chefe do Gabinete de Educação
I Chefe do Gabinete de saúde

1

II
3-F
3-F
5-F
6-F
2-F
13-F

1

1
1
1
1
1

1

Seção Norte

1 Admínístrador

de Seção

II S~~;i;,~li~
.de...~~:~~...(.~~~~~.~~..~~~~~~
Chefe" da Seção de Protocolo
I Chefe
I Chefe
! Chefe
I Chefe

da
da
da
da

seção
Seção
seção
seção

1
1

1
I
1

1

1
1

1

1

1
1

1 lares·.················.············1

1
J

l-F

4-F
H-F
9 cF
l~-F

9-F
9-F
15-F
7-F

I
I

J
l-F
;
1
7-F
1 Secretário (Chefe da secretaria)
1
4-F
1 1 Chefe da seção de Protocolo
_ -.. 1 14-F
1 I Chefe .da seção de Expediente e pessoal]
9-F
1 J Chefe da Seção de Arquivo
1
H-F
1 I Chefe da Seção de Orçamento
··
1
9-F
1 I Chefe da Seção de Assentamentos Esco~ J
I lares
"
!
9-F
1 I Chefe da seção de Bedelari a
··· .. 1 15-F
2 I Subchefe de Disciplina
! FG-6

1
1

1

I
I

de Expediente e Pessoal
de Arquivo ., .1
de Orçamento
,
de Assentamentos Bsco-

! Chefe da Seção de Bedelaria
1 I Chefe da Biblioteca
I
I
seção Sul
1 I Administrador 'de seção
1

'

1

1

I

I

I
I

I
I
!I
1

I

I
I
I

I

I

I,

\

I
I

Colégio Pedro 11- Externato

~~

Chefe do Gabinete de Educação
'I
I Chefe do Gaínebte de saúde
.
I onere .da Bl-blloteCa .' :
J
I Admínlstrador de EdlflclOS
'
J
1 Secretário (secretário de Unídadej " .. 1
I Chefe da seção de comunicacões ..•.•. 1
j Chefe da seção de Pessoal
.
Chefe da seção de Arquivo
Chefe da seção de Orçamento
1
. I Chefe da, Seção de Assentamentos Esco-l
I
lares·················.·.·
·· .. 1
I Chefe da seção de Bedelaria
1
i

11

1

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

Chefe da Seção de Provas e Exames

J

Chefe da seção de Tipografia

I Chefe da seção de Mecanografia
/.

1

Seção Norte

3-F
3-F
5-F
6-F
2-F
13-F
S-F.
13-F
8-F
8-F
H-F
8-F
13-F
6-F

,

Di'
. rrgen te da Seção .,

I1

1

\I

3-F

I

I

I Chefe de Secretaria
1 I Chefe da Seção de Comunicações
1 I Chefe da seção de Pessoal "';'
1 I Chefe da seção de ArquiVei

1

.
.

1
f

l-F
4-F
14-F
9-F
14-F

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

I Chefe da Biblioteca,

I ·

i Chefe do Gabinete

I
I
1

i

GABINETE DO Dl:RETOR-GERAL

I

I
1

Símbolo

I
1

1

I

Chefe da Biblioteca
1
i Admin.is~rador de Edliícios .. "
1
r Secretârfo (Chefe da georetaría)
I
1 I Chefe da seção de Protocolo .:
1
1 l' Chefe da Seção de Expediente e Pessoal 1 FG-6
1 I Chefe da seção de Arquivo
1 13-F
1 J Chefe da seção de Orçamento
1
8-F
1 I Chefe da seção de Assentamentos Esco-I
8-F
1 II c~~~~ da -'Sêçã'~' d~' 'Êed~iã;,i~':::::::::: J
H-F
3 ! Subchefe de Disciplina
\
'. r FG-6

I
I

DElNOMINAÇÃO

I

I
I

J

I

i

.11

I
í
i

I

Número
de
funções I

I
1
1

f

C~:~~s d.a .s~ç~~ ..~~ .~~~~.t~~~~:~ ..~~~ \

I Chefe da seção de Bedelaria

I Chefe da Billobteca
I
I
Seção Sul
ID-t
d
I
mgen e a seçao

J

"'!
I
I
IJ

I Chefe da Biblioteéa
1
I Chefe da secretane .............•...... J

1

[Chefe da Seção de Comunicações
! cnerc da seção de pessoa.l
1 I Chefe da S€ção de Arquivo

1

1

1

]

lares.. .....................•....... !
Chefe da seção de Bedelaria ..•....... 1

I

•• ·•········ ••••.. ··· •..•••••..•••. 1

I

!

1

Ch'ef~ d~' 's~ç~' dê 'Àssé~t~l~ei{t~~' 'ESê~~1

1

r

,1

1

.

1

seção Tiiuca
D"lrlgen t e da Seçao
-

-

$l-F
15-F
7-F

l-F
7-F
4-F
H-F
9-F
H_F
9-F
15-F

I

1

II
!

l-F
4-F
1 ! Chefe da Seção de Comunicações
! . H-F
1 I Chefe da Seção de Pessoal
I
9-F
1 I Chefe da seção d-e Arquivo
H-F
1 I Chefe da seção 'de Assentamentos ESco-1
9-F
I lares. .
'.·.·
1
[Chefe da Seção de Bedelaría
1
15-F

1

I Chefe da Secretaria

1,

I

I
287.575 -- Pág-, 2{l -
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DECRETO N'I 54.002 -

DE

3

DE

JULHO DE 1964

Altera a lotação de repa1'tições atendidas pelos Quadros Permanente e
Suplementar do Ministério da Fa-

zenda.

O Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe ccnfere .o art.

8'7, item I da .Constátuição, decreta:
Art. 19 Fica -oalterade a lotação
numérica e nominal de repartições
atendidas' pelos Quadros Permanente
e suplementar do Ministério da pa...
senda, aprcvada pelo Decreto número
33;673. de 27-1-5f? evretjfíceda pelo
Decreto nc 33.966. de 3-4-56. para
efeito de ser transferido 1 (um) _cargo- da carreira de Técnico de Econo-'
mia. e Finanças, com a respectiva
ocupante. Marília Bina Fonyet.vda l()tacão 'permanente do Conselho de PolítlCo'J Aduaneira para a lotação única dos scrv.cos Aduaneiros.
Art. 2Q ~te decreto entrará e~
vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1964; 1439
da Independência e 76'1 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de nuüiôee
DECRETO N'l? 54. 0{}3 -

DE 3 DE

JULHO D-E 1964

Proíbe a nomeação ou tuitrussiia à+e
Pessoal na forma que estabelece
dá outras providências.

e

O Presidente da República. usando da atribuição que lhe contere o'
artigo 87. inciso I. da Constituição
Pederal, decreta:
Art. 1~ Fica proibida. até 31 de
dezembro de 1965, a nomeação. em
caráter efetivo ou interino. bem como
a admissão de pessoal a qualquer título nos órgãos da administração direta do Poder Executivo. nas autar...
quíaa reôera-s, na Prefeitura do Distrito Federal, na Companhia Urbanizadora na Nova Capital do Brasil
e na-s Fundações mantidas pela União
ou pela Prefeitura do Distrito Federal.
Parágrafo único. O disposto neste
art.go atinge 0.3 cargos e emprêgos

21

retribuídos à conta de verbas orçamentárias específicas. de dotações
globais. Fundos Especiais e Campanhas.
Art. 2Çl Excluem-se da proibição
constante dêste decreto:
a)
o provimento de cargos em
comissão e funções gratificadas;
b)
o preenchimento/ de vagas por
candidatos aprovados em concurso
público de provas ou de provas e U,:",
tulos, em número que atenda aos
interesses da administração. observado o disposto no artigo 22, § 29. da
Lei número 4.345, de 26 de junno
de 1964;
c) a nomeação interina de excombatentes;
d) a admissão de pessoal temporário e de obras em vagas de empregos previstos em tabelas aprovadas com observância. do disposto no
Capitulo VI da Lei número 3.780,
de 12 de julho de 1960; regulamentudo pelo Decreto : número
50.314,
de 4 de março de 1961.
§ 19 Nas hipóteses
das alíneas
b, c e â, a nomeação ou admissão
será obrigatóríamente precedida de
autortzação do presidente <La República. quando o ato tôr expedido por
outra autoridade; em 'caso contrário,
o projeto de decreto deverá ser acompanhado de justificativa dos órgãos
Interessados .
§ 2Çl- Em qualquer das hipóteses
previstas no parágrafo. anterior deverá ser esclarecida a ocorrência da
vaga a ser preenchida -e o respectivo
claro de lotação ou de tabela.
8 39 Em caso de nomeação interina de ex-combatentes. os processos
deverão ser instruídos de documentação que comprove essa qualidade,
na forma do Decreto número 53.073.
dlO 3 de dezembro, de 1963,

Art. 3.'1 A retribuição de encargos sob a forma de recibo somente
poderá ser processada em casos excepcíonaíe, de necessidade inadiável,
para serviços sem caráter continuado e com prazo não excedente de 180
(cento e Oitenta) _dias. não podendo
ser renovada no decurso de DO (noventa) dias, contados do término da
tarefa.
Art, 4Çl A Inobservâncaa do dtsposto neste decreto será considerada
lesão aos cofres públicos, devendo a
autoridade ser responsabilizada administrativamente. sem
prejuízo do
procedimento criminal cabível.
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Art. 59 Este decreto
entrará em
vigor na dcta de sua publicação, ~e
vogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de julho de 1964; 14?<;t

da Independência e 769 da. Republica.
H .. CASTELLO BRANCO
M~lton Campos
Ernesto de M eno Baptista

Arthur da COsta- e Silva
Vasco da Cunha
UCWV/.O

tiUtLvtna ce J;Sutnoes

Juarez Távora
Hugo de· Almeida Leme

Flávio de Lacerda

ou-

M oacyr Vettoso (,'aTtlOso de

veira.
Nelson ,Lavenere Wanderley
Raymundo de Britto

liamel raracc
Mauro Thibau

uooerto oe OLtvetra camtp08
Osvaldo Corà-eim de Faria

DECRiEIT'O

NO 54.004, DE
JULHO DE 1964

3

DE

Baixa normas p.'lTa a execução' do disposto no art~go 19, no parágrafo
Único do artigo 20, no § 19 do artigo 21 e no artigo 28 da Lei lLúmero 4.345, de 26 de junho de 1964.

O Presidente da RepÚJblioo usando
da atribuíçâo que lhe confere o ar Ligo 87, item I. da oonstítotçâo: Federal. decreta:
Art. 1°. No prazo de 30 (trinta)
dias. contado a partir de 29 de junho
de 1964, serão revistos Os cuaõros e
Tabelas de Pessoal das autarquias, inclusive as de que trata o Decreto
no 5-1.688, de 17 de Janeiro de 1963, a
'fim de ajustá-los ao Sistema de Classificação de Cargos, Instituído pela
Lei nP 3.780, de 12 de julho de 196{).
Art. 2° Dentro de igual prazo, serão tcmoém revistos os Quadros e
Tabelas de Pessoal dai) sociedades de
economia mista:
.
Art. 39 Na revisão de que tratam
Os artiefoo anteriores e 30):\ pena de
responsacüíoade das autoridades .que

a transgredirem, será rigorosamente
observada a norma de que- os vencimentos dos servidores das autarquias,
bem como das sociedades de economia mista, 'não poderão ser superiores aos equivalentes dos funcionários civis do Poder Executivo da
União, devendo ser considerada, para
êsse fim, a analogia de denominação
ou atribuições dos cargos, funções ou
emprêgos com os cargos, classes singulares ou séries de classes integrantes do Serviço Civil do 'Poder Executivo, ou a identidade de formação
profissional necessária para o respectivo exercício.
Art. 4°. Com a vigência dos efeitos financeiros da revisão de que trata
êste decreto não serão concedidas ou
pagas, em qualquer hipótese, grctdrtcações ou vantagens peeuníárlaa que
não estiverem previstas, de forma expressa, em lei, ficando revogad-os:
1) os acôrdos salarfals firmados por
autarquias ou sccíedcdes de economia
mista subvencionadas pelo Tesouro
Nacional de que resultem vantagens
pecuniárias superiores às previstas na
Lei nO 4.345, de 26 de junho de 1964;
2) as normas e cláusulas sôbre a
obrigatoriedade de revisões perióddcas
de sciáríos:
3) as tabelas de. saããrío ou de qualquer retrtbuíçâc pecuniária que contrariem as instituídas na Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964; e
4) o artigo 29 e parágrafos da Lei
número 4.089, de'18 de julho de 1962;
o artigo 9°, letr-a "h", o parágrafo
único do artigo 20 e OS artigos 21e
22 da Lei nv 4.102, de 20 de julho de.
1962; o artigo 9Q, letra i, e os'" artigos
21 e 22 da Lei n94.213, de 14 de re,
vereiro de 1963; o artigo Ll, letra o e
o artigo 23 e parágrafos da Lei número 4.229, de 19 de junho de 1963;
os artigos 29 e respectivos parágrafos
e 3·5 da Lei nc 4.289, de 27 de junho
de 19·63, e demais disposições que contrariem o estabelecido sôbre sistemas
de remuneração ou pagemento.
Art._ 5°. Para a execução do dispoeto nos artigos anteriores, Os- Ministérios, a que estejam vinculadas ou íutísdiclonacêas autarquias ou sociedades de economia mista, determinarão
a essas entidades a imediata revisão
dos quadros e tabelas de pessoal, e
encaminharão os resultados dos trabalhos ao Departamento Admínístrabívo do Serviço Púoüco, acompanhados dos elementos informativos que
serviram de base aos mesmos, dentro
do prazo máximo de 20 (vinte) dias,
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contado a partir de 29 de junho de
\964.
Parágrafo único. Após o devido exa-

me, o Departamento A-d'.1ll1nist.:rativo

do serviço Público submeterá co Prestdente da República projeto de de-

ereto consubstanciando a revisão de
que trata êste artigo.
Art. 6° Nu prazo de 60 (sessenta)
dias, contado a partir de Z9 de junho de 1954, serão revistos os quadros e Tabelas de Pessoal da Prefeitura do Distrito Federal, da Compannía Uebanízadora doa, Nova -capit-al
dó Brasil e da Fundação Brasil Cerí-.
traI, a fim de ajustá-los aô sistema
de Classificação de Cargos, instituído pela Lei n? 3.780, de 12 de julho
de 19'60.
§ 1Çl Na revisão a que se

refere
artigo, t:€Tá observado o diSposto
U') artigo 3Q· dêste decreto,
§ 2Q Com a vigência dos efeitos finanocíros dia. nevísâo de que tcaba
êste arbígo, não serão concedidas ou
pagas, em qualquer hipótese, gratífícações ou' vantagens que não estiveTem previstas, de forma expresse, em
ÔSlJ.e

Ieí ,

Art. 79 As revisões a que se refere
artigo anterior ser-ão feitas por
Grupos de Trabalho designados pelo.
Diretor-Geral do Departamersto Ad.nnmstratívo do Serviço Público, dêles participando 1 (um) representante de cada uma das entidades ínbe'ressadas, been como representantes
do referido Departamento.
§ 1Q Concluída a revisão, o Grupo
de Trabalho encaminhará OIS reepectívos resultados ao Departamento Administrativo do Serviço Público, qU'2
submeterá projeto de decreto consubstanciando a medida de que trata
êste artigo ao Presádente da República ou, em relação às tabelas de
pessoal da Prefeitura do Distrito Fed-eral, ao prefeito- do Distrito jaederal.
Art. 8Q No prazo de 30 (trinta)
dias, contado a partir de 29 de junho de 1964, deverá processar-se o
enquadramento dos runoíonãríoe das
Secretartas do Ministério Ptúblico da
União no Sistema de ClassHicaçãode
Cargos instituído pela Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 1960.
Parágrafo único O enquadramento
de que trata êste artigo tomará per
base a situação funcional existente
em 30 de junho de 1960, observada.
ainda a norma geral constante do
artigo 3Q dêste decreto.
Art. 9? O Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral junto. à
Justiça Eleitoral, o Procurador-Geral
<o"
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junto à Justiça. Milita.re o Procurador-Geral junto à- Justiça do Trabalho constituirão, nas respectivas secretarias, Grupos de Trabalho com a
incumbência de elaborar, dentro do
prazo de 15 (quinze). dias, os enquaõramento, a que se refere o aa'tígo
anterior.
§ 1Q Concluídos os traoalhos, os.
respeotívos resultados, acompanhados
dos. elementos informativos que lhes
serviram de base, serão encaminhados ao Departamento Adminístrativc
do Serviço Público por intermédio do
'Ministério da Justiça e Negócios In-

tenores

§ 2Q Após o devido exame, o Departamento Admuústratívo do Serviço Público submeterá ao presidente
da República projeto de decreto consubstanciando o enquadramento e.
que se refere o artigo anterior.
Art. 10. A partir da publicação dos
decretos de revisão e do enquadramento, na forma estahel-ecida por

êste decreto, aplícar-se-ão aos servi-

deres por êles atingidos as normas
constantes da Lei nv 4,345, de 26 de
.i1u'n h o d-e 1eM, retrcagínõo, quanto
às vantagens financeiras, a 19 de junho de 1964,
Art. 11. Os trabalhos de revisão dOS'
quadros e tabelas de pessoal, de que
trata este decreto, terão prioridade
absoluta sôbre as atividades normais
dos órgãos, devendo os respectivos' dia-igentes -tomar tôdas as providências
oebíveís para a realização .daquebas
tarefas dentro do menor prazo pas_
sível, inclusive prestando efetiva C'O~
la-boração, no tocante a pessoal e material. ao Departamento Administrativo do Serviço P1\.íblico.
Art. 12. 1hg·te d-ecreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de julho de 1964; 143Q
da Independência e 760 da República.
H. CASTELLO BRANao

Milton Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arthur d·a Costa e SilvaVasco 00· Cunha

Octávio Gouveia de BuJ,hóes
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio de Lacerda
Moacyr vcrzoso Cardoso de Oliveira
Nelson Lavenere Wanderley
Raymund,o de Britto
Daniel Faraoo
Mauro Thibau

Roberto de úliveiro Campos
OsvaldD Cortteiro

ae

Faria
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DECRETO N9 54.005 _

DE

3

DE

JULHO DE 1964

Reçulamenta o § 69 do oruço lt;' da
Lei n Q 4.346. de 2.5 de junho ije 19M,
e dá outras provutências.

Art. 4.0 üste Decreto entrará em vigcrma data de sua publícaçâo, revo~
gadas as dis..p osições em contrário.
Brasüía, 3 de julho de 1964' 1439
da Ind-ependência e 76Q da RlepÚ-hlica.
H. CA8TELLO BRANCO

O Presidente da República, usando

da atmbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item l, da Constdtuíçâo, de.,
ereta:
Art. ~Q Os atuais cargos de provimento Em comissão, classificados em
stmbolos de valores abaixo de 12-C,
ficam transf-onnados,a partir de 10
de junho de 1964,. data da vigência
dQS efeitos financeiros da Lei núme1'0 4.345, de 26 de junho de 19ô4, em
f-unções gratificadas, de acôrdo COm
a tabela - abaixo:

situação anterior
(Cargo em
13-C
H-C

is-o
16-C
H-C
18-C
19-C
2()-C

Situação- nova

(Função
gr;atifioada.)
6-F
7-F
8-F
9-F
..............
lQ-F
..............
ll-F
..............
12-F
..............
13-F

comissão)

Art. 29 Os símbolos das funções
de que trata o presente
decreto são fixados em caráter provisório e - estão suí eitos à revisão da
Divisão de Classificação de Cargos e
da Ccmíssâc de ClaiSsifica.ç.ão de oar,
gCIS, a fim de serem adaptados às
mormas constantes do art. 12 da Lei
nv 3. 73Q, 'de 12 de julho de, 1:9'60, regulamentado pelo Decreto nc 49.592,
de 27 dezembro de-1960.
Art. 39 Os Ministros de Estado,' os
dirigentes de órgãos diretamente subordinados ao Presidente da, Repúbllca e 00 das autarquias feder,ais
balxarâo portaràas declaratórias rua.
nova .sútuação dos funcionários que
ss encontravam ocupando cargos em
comássâo de símbolo inferior a 12~C.
a 10 d-e junh-o de 19'54, cabendo aos
Órg§.,cs centrais de pessoal a elabocação dos respectivos expedientes,
atendido o disposto .no art. 1Q •
Parágra.f.oú.nico A portarta decla~ratificadas

retórta

Milton Camzpos
Ernesto de Mello Baptista
Arth.ur da casto e Silva
Vasco âa Cunha
Octávio Gouveia de Bulhôes
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio ae. Lacerda
Moacyr Vellos.o Cardoso de Oliueira
Nelson: t.ooenere Wanderley
Raarmusuio de Britto
Daniel Faraco
Maum Thibau
Roberto de ouvesr« Campos
Osvald.o Cordeiro de Faria

retroagtrá, paira todos os ereí-

tos legais, a 19 de junho de 1004.

DECRETO N9 54. (l06 _ DE 3 DE
.;rULHO DE 1964
Reçulamenia o § 4Q do artigo 79 da
Lei nc 4.345-, de 28 de junJw de

1S-õ4 .

o Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal, decreta;
Art 1Q As funções gratificadas de
Tesoureiro, dos Quadros de Pessoal
dos órgãos da administração direta
e das autarquias, resultan.cs da transformecào dos antigos cargos, em comi-ssão, de Tesoureiro, operada por
fôrça do artigo rl9, § 4Q , da. Lei númeco 4.345, de 26 de junho de 19054,
passem a ter a seguinte classificação:
C!.) Tesoureiro, símbolo 4-F TeSÚUl'8,,:i>a COm mcvímentaeão de valôres inferior a crs 25.0-(}(l,OOO.OOO,OO
(vinte e cinco bilhões de cruzeiros)
enuaâs:
à) Tesoureiro, símbolo 3·F _ Tesouraria com movimentação de va.,
Iôres superior a Cr$ 25. 000 {)OO GCO,aO
(vinte e cinco bilhões de cruzetrost e'
inferior a crs 50.000.000.000,00 (olnquenta bilhõe" de cruzeiros) anuais; e
c) Tesoureiro. símbolo 2~F - Tesouraria com movimentação de valôres superior a Cr$

50.000.000.000,00
(ernqüenta bilhões de c r li z e i r o só
anuais.
Parágrafo único.
A classifiroçã<J
das funções gratificadas da Tesoureiro

2&

ATOS DO \!?onER ExECUTIVO

será processada com base na movimentação de velôres, da respectiva
'pesourarta, relativa ao exercício fi.
nanceíro de HlS3.
Al't, 29 O exercício des funções gratiflcadas de que trata êste decreto é
prfvetívc dos ocupantes dos. cargos de
-resouretro-Auxmar e de Fiel-do 'I'esouro da mesma Tesouraria.
Art. 39 Os Ministros de Estado, os
dirigentes de órgãos diretamente subordinados .ao p-esídcnt da, República e os das autarquias federais
baíxarâo portarias
declaratórias da
nova s.ituação dos funcionários que se
encontravam ocupando cargos, em
comissão, de' Tesoureiro, a 10 de junho de 19'54, cabendo aos órgãos centrais de pessoal a elaboraçâ-, dos respectivos expedientes, atendido o dis-

posto no art. 19.

Parágrafo único, A portaria declaracóría retroagfrá, pare todos. os ereítos Iegais, a 19 de junho de 1964.
Art , 49 l1:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo..
gadas as disposições em contrárto.
Brasília, 3 de julho de 1004; 1439 d31
Independência e 769 da República.
H.

CASí'ELLo BRANCO

Milton campos
Ernesto de Iâello Baptista
Arttiur da Costa e Silva
Val'co da Cunha
octao:o Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Huço (1.e -Almeida Leme
Flávio de Lacerda
Moacyr velloso C, de ol2veira
Nelson t.aaenêre Wanderley
Raymundo de BrittoDan"el Faraco
Mauro Thibau
ROberto de OliVeira Campos.

oeouao

corueiro de

DECRETO N9 54.007 -

Far~a

DE

3 DE

JULHO DE 1964

Altera a. letra b) do artt? 59 ao Decreto
n Q 319, de 7 de dezembro de 1961.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o er-'
tig u 87, item I doa. Constituição Federàl decreta :
Art. 19 A' letra t» do art. 5Q do
Decreto nv 319, de 7 de dezembro de
1961 passa~á a ter a seguinte redação;
b) três subchefes de Gabinete.

Art. 29 âate decr-eto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dieposiçõts em contrário.
Brasilia, 3 de' julho de 19M; 1439
da Independência e 769 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Juarez

~Vora

(") DECRETO N' 54,008 -

DE

8 DEC

JULHO DE 1964

Dispõe sôbreo Quadro do Pessoal da
Universidade Federal à..o Estado do
Rio de Janeiro e dá outras premi-

iiéncuis.

o Presidente da, República usandoda atribuição que lhe confere o ar.,
tign 37, item X, davConstrtuíção E"~.
deral e tendo em vista o disposto .ao
art. 5{) da, Lei nv 3.780, de 12 de
julho de 1960, decreta:
Art. 1" Fica. aprovado, na forma
elo Anexo. que constitui parte tnte-

grante deste decreto, o Quadl'O de

Pessoal da Uriíversldade Federal do.
Rio de Janeiro - , (U.F.E.R.J.)
federahzada pela Lei nc 3.848, de 18
de dezembro de 1960.
Art. 29 O aproveitamento de que
trata o art. 10, § 29, item n, §§ '5°
e 6° da Lei nv 3.958, de 13 de setembro de 19-51 se fará err cargos pre.
vistos na Parte Permanente do cue,
dro a que se refere o artigo anterior,
na forma da relação nominal anexa,
prevalecendo. os efeit-os dêste aproveitamento a _partir de 24 de setembro
de 1962.
Art. 39 Os valeres dos níveis, de
vencimentos dos símbolos dos cargos
em comissão e funções gratiffcadas,
constantes do anexo de que trata o
art. F' dêste decreto, são os da TJ.,~
bela de Retribuição - Anexo lI!
da Lei n'' 3.780, de 12 de julho de
1960, reajustados de acôrdc com as
Leis ns. 3.826, de 23 de novemorooe
19'30, 4.069, de 11 de junho de 1962,
e 4.242, de 17 de julho de 1953
Art. 4° O Ministéríc da Educaçs..o
e Cultura providenciará para que sejam suprimidos do seu Quadro Permanente, quando vaga-r, as funções
aranncedea corr-espondentes' aos cargos e funções constantes dos anexos
ao presente decreto.

(") Os anexos a oue se refere o
texto foram publicados no D.O. de 9
e rcuríceõos no de 28 de julho de1964,

Aros- DO PoDER ExECUTIVO
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Art. 59 As funções gratificadas da
Universidade Federal, do F'stad~ do
Rio de Janeiro (U'-F.E.R.J.~ ,Íl~a,!U

.classifícadas em caráter

pr?VlSO~lO.

Art. 6° O Reitor da Um'Versld~e
Federal do Estado do Rio de Jane~ro
<U.F.E.R.J.) expedirá as portal'la,s

de aproveitamento de pessoal beneft,
oíado por êste decreto, observando,
em rodacasü, o disposto no art. 188,

-c

parágrafo único, da Lei nv 1. 711,
de 28 de outubro de !952.
.

Art. 79 A nomeaçao para os .car_

gos do Quadro de pessoal da U~lver.
srdaüe Federa1 do Estado~ do RIO de

.janeiro será feita de acordo com o

disposto na Lei n? .1.584, de 27 de
março de 19-52, combinado com a LeI
mQ 1. 711, de 28 de outubro de 1952,

observadas as disposições contidas nos
arts. 55 e 57 da Lei n? 3.780, de 12
-de julho de 1960.
~
.

Art. 8Q O provimento e vacancta
-dos cargos do Quadro de pessoal da
Universidade Federal do Estad? ~o
-Rio de Janeiro são da, competêncàa
do Reitor com exceção dos Cargos
~em comis~ão de Diretor das Escolas
e Faculdades.
Art 90 Os atos relativos ao Pese
.aoal da universidade serão :p~ublica~
.dos no Diário Oficial da trmao, ob. s arvadas as normas em vigor.
Art. 10. Aplicam-se, no que CAO~A
-ber, ao pessoal a que se refere esse
decreto, as normas e o sistema de
-olasslfícação de cargos -onstantc da
Lei nc 3.780, de 12 de julho de 19~0.
Art. 11. A despesa com a execuçac
-dêste decreto <será atendida ?om os
recursos financeiros conoedldos ao
universidade Federal do Estado do
Rio de Janeiro.
Art. 12. O presente decreto e?tr~n'i
em vigor .na data de sua pubhcação,
revogadas as disposições em contra,
"Tio.
Brasília, 8 de- julho de 1964, 14?9
da Independência e 76° da Repu·,·
·'bL'ca.
H.

de acôrdo CDm o disposto na Lei número 1.500, de Ui de dezembro, de 1951,
alterada pelas Leis Delegadas nv 2,
de 2ô de setembro de 1962, é 4.303,
de 23 de dezembro de 1963, deorete.:
Art. 19 Fica assegurada à farinha
de mandioca da safra de 1964 a garantia de preços mínimos para as O!P~
rações de financiamento. ou aquiS~
çâo previstas nas mencíonadas ~elS
na seguinte base, por saco de cm:qüenta quilos: cr$ 2.475,00 (dois mil
quatrocentos e setenta e cinco cruzeiros) para a farinha grossa do tipo
1, das eepeclfíoações dô Decreto número 7.785, de 3 de setembro de 1941,
ou das que vierem a ser baixadas.
§ 19 ~sse preço refere-se ao produto pôsto nos principais centros de
consumo do país, assim considerados
03 respectivos portos de escoamento
ou as cidades de São Paulo, Helio 'Horfzonte, Brasília e Curitiba, adotada
a alternativa que mais convier ao produtor.
Art. 29 Os ágiOG e deságios para
as classes e tipos não mencionados no
artigo anterior serão estabelecidos em
Instruções a serem baixadas pela Comissão de Financiamento da produçâo.
Art. 39 As operações a que se refere
o art. 19 dêste decreto serão realí..
zadas de preferência com os lavradores e suas cooperativas, podendo, no
entanto, ser estendidas a compradores ou "benetioladores" que atenderem às dtsposicões deocrrentes- da Lei
nc 4.3'Ú3, de 23 de dezembro de 1963.
que forem fixadas pelo plenário da
Comissão de Financiamento da Produção.
Art.· 49 ãste decret-o entrará .m Vigor na data de sua publicação, ('e'70gádas as disposições em contrário
Brasília, 9 de julho de 19'64; 1439
da Independência e 7õ9 da República..
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

CASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

DECRETO N9 54.010
JULHO DE

DE

Fixa 08 preços básicos mínimos para
o financiamento ou aquisição de Farinha de Mandioca ela safra de 1964.

O Presidente da República. usando
-da atribuição que lhe confe~e. 0_ artigo 87, inciso I, da consütuição e

O presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I da Constituição e de

DE

9

9

Fixa os preços' básicos mínimos pO-?'rl
o financiamento ou aquisição do algodão em pluma da região setentrional do país, da safra de 1004_
1965.

DECRETO NQ

54. OOf} -

DE

1964

DE

JULHO DE 1954

ATOS DO PODER EXECUTIVO

acôrdo com o disposto na Lei nv 1. 5{;$,
de 19' de dezembro de 1951, alterada
pelas Leis Delegada nv 2. de 26 de
setembro de 1962' e nc 4.303, de 23
de dezembro de 1963, decreta:
Art. I'? Fica assegurada ao algodão em pluma da região setentrional
do país, &:1 safra de 1964/65, a garentda de preços mínimos prevista
nas mencionadas leis, nas seguintes
condições:
a)
preços para o algodão em piuma base FOB, pôsto armazéns adequados dos pertos da região, por arrôba de 15 quilos Iíquídos, aoondtcíonadn em fardos com a densidade
média de' 600 quilos por metro cúbico,
do tipo 3 das' especificações aprovadas pelo Decreto nc 43.427, de 26 de
março de .1953:

c-s

Ftbras

(comprimento comercial)
38/40
36/38
34/36
32/34
30/32
28/30

mm
mm
mm
mm
mm
mm

26/28 mm

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

9.250,00
8.760.00
8.250,DO

7.490,00
7.250.00
7.000,00
6.750.00

b) financiamento de até BO% (oitenta por cento) ou aquisição do produto em pluma aos preços e condições acima estipulados.
§ 1Q gntende.se por safra de 1964-65
da região setentrional do pais, aquela. cuja colheita tem início e. partir
de julho e agôsto de 1964, nos E:sta·
d03 da Bahia aó Pará..
§ 2°
São considerados centros de
consumo, para efeito do que dispõe o
art. 4° da Lei nv 1.506, de 19 de
dezembro de 1951, COm a nova rede-

ção dada pela' Lei Delegada nc 2, de
26 de setembro de 1962, os portos da
região setentrional do pais, sendo que

rem baixa-das pe-la Comissão de Financiamento da Produção.
§ 4° Poderão ser Igualmente financiados cu adquiridos fardos de algodão com densidade não inferior a
41}O quilos por metro cúbico, obedecidas as estipulações constantes do artigo 1Q dêste decreto, feita, porém, SÔbre os preços nêle estabelecidos, dedução fixada pela Comissão de Financiamento da Produção, para cobrir as despesas com a elevação da.
densídads dêsses fardos a 600 quilos
por metro cúbico.
Art. 2'? A.'> operações a que alude o
ai-t. 1Q dêste decreto serão realizadas,
de preferência, com' os lavradores e
suas cooperativas, podendo. todavia,
ser estendidas ta terceiros, desde que.
além de atenderem as dísposíçóes decorrentes da Lei nc 4.303 de 23 de
dezembro de 1983, de acôrdo com as
percentagens aprovadas pelo Plenario da Comissão de Financiamento da
produção, comprovem. mediante apresentação de documento hábil, haver
efetuado suas aquisições de algodão
em carôço diretamente aos produto.
res ou suas cooperativas a preços
nunca. mferiores as bases seg -ntes,
observadas, na classificação do produto, as especiftcaçóes baíxaoas pejo
Decreto ne 43.427. de 26 de março
de 1958, tomado o üoo "3" ou
"Bom" como referência.
Flbras

Cr$

Comprimento Comercial
38/40 mm ................
36/38 mm ................
34/36 mm
32/34 mm
~O/32

mm

28/30 mm
26/28 mm

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

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

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

2.860,00
2.70G,00
2.535,00
2.285,00
2.20"0,00
2.120.GO
2.040,00

Art. 39 O Ministério da ~g~iculta
ra, por intermédio de seus orgaos es'~
pecíalieados nos E1'stados da regrào setentrtonal, aonde exercer dtretemente
a riscahaaçâo das prensas e descaroçadores e a classificação do produto, através de acôrdos de serviços flrmudos - com os demais EstOO03 algo-

para a realização das operações de
Imancíamento ou aquísiçâo em centros algodoeiros do interior, serão deduzidas as despesas necessárias à
colocação do produso nos respectãvcs
portos de escoamento, na formá prevista no citado art 49
doeiros. prestará a colaboração necesS 39 Os ágíos e' deságios para os
sária para a boa execução dêste deereto, nos têrmos do que dispõe o a.rtipos de algodão em pluma das dasses mencionadas na alínea "a" dêste
tigo" 12U da Lei ne 1.506, de 19 de
artigo e para OS tipos de algodão em
dezembro de 1951, com a redação dada pele Lei Delegada nc 2, de 26 d~
carôço superiores ou inferiores aos referidos no art.. 2Q dêste Decreto se- . "setembro de lS62, visando sooretuco,
rão estabelecíâos em ínatruçóes e se-- a evitar misturas de fibras e npcs,

AT'OS no PODER [EXECUTIVO

quer no descaroçamento, que!' no taenfardamento, bem como manter fi,
exata classíftcacão do produto em
pluma..
Art. 4°

~

.este decreto entrará em

vigor" na data de sua punfíoaçâo, revaga-das as disposições em contrário.
Brasília. 9 de julho de 1964; 1439

da Independência e 769 da Repúbhca,
H.

CASTELLO B.::lANCQ

Art . 39. O Grupo de TrabaUlo, de
que trata êste Decreto, concluirá suas
atividades e apresentará -elatóríc às
entidades mencionadas TI:] ar-t.. 19,
dentro em 90 (noventa) dias, contados da .date da ínstalaçâo dos trabalhos.
P41t. 4Q Revogam-se as dssposíções
em contrário.
Brasília, 9 de julho de 19ti4; 143Çl·
da Independência e 769 da República.

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 54,011 JULHO DE '1964

DE

H.

9

DE

Constitui Grupo de Trabalho para
examinar a viabilidade técnica, econômica e financeira de úma fábrica de cimento ern BaT1YUlha, Ceara,
bem ccsnc promover a S1W concre-

tização.
o Presidente da República, .no uso
atribuições que lhe confere o
ert 87, nv I, da Constituição d-ecreta;
Art. 1Q. Fica constituído um Grupo 'de Trabalho integrado par representantes da tjníversídade do Ceará,
do Ministério da Agricultura, da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE) e do Banco
do Nordeste do Brasil S. A.. com as
seguintes atribuições e podêrea: .
a) examinar a viabilida-de técnica,
eeonôm'ca e financeira da construção
e operação de uma fábrica de "nento na regi§.o· do Cariri, Município de
Barbalha.
Estado do Ceará, a ser
empreendida pela sociedade denominada "Indústria Barbalhense de Cidas:

mente Portêand S. A."

(l!BACTIP), par-

tindo dos estudos
preliminares já
existentes, bem como
promover os
mei-os para sua concretízeçãc:
b)
recomendar a quaisquer, agênelas
governamentais as. medidas e
provídêncías necessérra, à implementação d() projeto;
.
C) solicitar colaboraeão técnica a
Quaisquer órgãos' do Govêmo Federa] ;
(l) solicitar
tôdas as informações
que se fizerem necessárias pare ore.
gular desempenho dos trabalhos.
Art. 29. O Grupo terá sede em For.
tateza, EStado do Ceará, e será presidido pe:o representante da Dmversidade do Ceará, correndo as despesas com a sua manutenção por conte
das entidades participantes.

CASTELLO BRf.NCO

Osvaldo Cordeiro o,e Ti'arias
Hugo de Almeida. Leme
Flávio Lacerda

DEORíETO N° 54.tH2 '-

DE

10

DE

JULHO DE- 1964

Regulamenta o parágrafo único do
artigo 19'2 da Lei nO 4.3-28, de 30
de abril de 1964, e o artigo 13 d-a Lei
nQ 4.345, de 26 ele junho de 19-64,
e dá outras -provuiências.

O Presidente da República, mando
das atribuições que .Ihe ccndere o artig o 87, Inciso I, da. Constituição Federal, decreta:
Art. 1°. Pili diárias previstas na Ui
no 4.019, de 20 de dezembro de 19151,
não poderão exceder às quantias que,
na correspcndêncía de cacl.l pôsto ou
graduação, ou de cada nível, p-adrão,
símbolo ou valor de vencimento, ou
de função gratírícaôa, vinham sendo
percebidas, a título específico de Diá-

pelo efetivo exercício em Bmsília. pelos servidores, militares ou civis,
até o dia ímediat.arnente anterior ao
da vigência daa Leíe nos 4.328 e 4.345,
respectivamente, de 30 de aortl e z&
de junho de 1,~64.
Art. 29. A partir da vigência- eas
Leis nos 4.328 e 4,345, de 30 de- abr.I
e 25 de junho de 1!f6.1, respectivamente, deixarão de ser pagas aos serv-dores do Poder Executivo, militaree ou civis, as parcelas absorvidas
de diárias pelo efetivo exercício em
Brasília, que virJ12111 anteriormente
sendo percebidas.
~ 10. Aos servidores em exercício
em B rasílía, na da ta da vígêneía das
leis de que truta êste artigo, ê devida
a parcela absorvida Ó:f: diárias decorrente .da execução das Leis números 4.328 e 4.34:5. ambas cc 1964,
na forma do art. 8° e §. lq do Deereto n« 807, de 30 de março de 1962.
ria.~

Eros

§ 2\J A parcela aosorvíde de dlártas

aaue se refere o parágrafo aritenor,
será unaa juntamente com o vencimente, :nas não será a êste íncorporada ou adicionada para qualquer
efeito legal, inclusive o de oontc-íbuiçâc para' a previdência scclal .
Art , 3Q Fica l1"..a.ntido o Decreto número 807, de 1982, salvo as dísposioões que contrariem es presentes

n-ormas,

Art. 4° lt:,te Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposíçôes em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1964; 143°
da rnrsependêncía e 76° da República.
H.
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fixados, em ces-áter provisór-io, pelo

Decr-eto no ·51.631, de 19 de desembro de 1962.
Art. 29 As despesas com' a exe-

cução dêste decreto serão atendidas
pelos recursos órçamerãtáríos próprios
do IYl. stit.uto· de Previdência e _Assastêncíe dQ,3 Servidores do Estado.
Arb. 3a ESJ~e decreto entra1rá em
vigor na defa de -.sua publicação, l'e~
vogada- as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1964:; 1439
{'~3. nndepersãência e 76Q rua. Repúblicà..
H. CASTELLO BRANCO

ldoacyr venoso
Oliveira

C a r dos o

de

Milton Campos
Ernesto de Mello Baptista

DECRETO

N.O 54.014
JULHO DE 1984

Artliur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flálno Lacerda
Moacyr Velloso oaraoso de
veira

Oli~

Nelson Freire Lanenére wanderley
RJ'1.imundo Brito
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Sebastião de sant:Anna e Silva
Osvaldo Cordeiro de Farias

(") DEORETO N° 54.013 -

DE

10

DE

JULHO DE 19ô4

Retifica junções gratificadas no ouaero de Pessoal do Hospital dos Ser~
Vidores do Estado.

o Presidente da República, usando
c13JS a.te-ibuíções que lhe
confere o
87, ítem r, da Constituição Fettera.l, decreta:

erc.

Art. I? Ficam retificados, na rorma oo\.nexo, Os símbolos de runçõea
gr8Jtific-aàa.s do Quadro de Pessoal do

Hoop1tal dos Servidores

de

Estado,

("') Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D,O, de 13
de julho de 1964.
.

DE

10

DE

Dispõe eõbre novas redações dcuJ..as ao
art. 7.ri e seu parágrafo único e ao
crt. 29 do Decreto n? 53.153, de 10
tie âeeemnro de lSS3, que aprovou o
regulamento do Souuío-Famüia dO
Trabalhador, instituuic pela Lei número 4.26'6, de 3 de outubro de 1963,
e dá outras Providências,
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artdgc 87, item Ida Constituição Federal
e tendo em vista o disposto na Lei
4.265, de 3 de outubro de lS63, de-

creta:
Art. 1.9 O artigo .7. Q, assim como o
seu parágrafo único, passam a vlgorar com a redaçâc seguinte:
"Art. 7,0 para efeito da manutenção do. salárto-famílía, o emprega.Ic .~
ot-vígado a firmar, perante a ecnprê-.
sa, em janeiro e julho de cada ano,
deelaraçáo de vida e reskíêncta co
filho, ficando sujeito às sanções aplícáveis de acôrdo com a Iegfsracáo penal vigente, pela eventual declaração
falsa prestada, além de a mesma constituir .ralba gr-ave, por ato de improbidade, ensejando a rescisão do C()n~
trato de trabalho, pelo empregador,
por justa causa conforme prevê a lêtr..1. "a" do artigo 482 da Oonsolídação
das Leis do Trabalho (artigos 29 e
3I)."

,I

. "Parágrafo úniCO A falta dessa de-

c.araçâo obrigatória pelo empregado,
na época própria, tmportará na ímediata suspensão do pagamento -ía quota respectiva, pela emprêsa, até que
venha a ser efetivada.

30
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Art. 2.D E m consequência da. modificação redacíonal determinada pelo
artigo anterior, o artigo 29, na parte
a que se reporta ao artigo 7,9, passa
a ter a redação segutn te: .
"Art. 29. O pagamento de quota
de salérto-Iamüía sem o respectivo
comprovante (art. 17), sem prova (te
f i 1i a ç o respectiva oportunamente
apresentada (art. 6.\> parte inicial),
sem a declaração de vida. e residência"
firmada, na época própria, pelo empregado (art. 79). além da ídade-Iímíte de 11- anos Cart:.ig:o 65', parte final e art. 10, item ID,após a comu.,
ã

meação do óbito do filho (art. a.\> e
art. 10, item 1), ou após a cessação
d;l relação de emprêgo tartágo lQ, Item
IIl), importará na SUa imediata glo-

sa, cabendo à fiscalização o levantamente do débito correspondente. para
imediato recolhimento ao Jnstítuto,
observadas, no tocante à cobrança, 8;5
c-ondições e' sanções prescr-itas na Lei
Orgânica da Previdência 80.::1al e no
seu Regulamento Geral."
Art. 3.~ ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação. ficando revogadas as disposicôes em contrário.
.
BrasUia, DF., io de [ulho de 1984:
143(' da Independência e l6? da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Moacyr Velloso Cardoso ele
ueírà

DEORETo NQ 54.015
JULHü DE

DE

13

ou-

DE

19$4

Baixa normas para a execucão do
disposto no art. 99 e seus p~arágra
toe da Lei ns 4.345, de 26 de junho de 1964.

o presidente da República usando
da atribUição que lhe confere o &1'tigo 87, item r, da constituição Federal, .decreta:
Art. I? Os cargos de nível superior, integrantes dos Qua,dros dos
órgãos da admlnístração centraliza.,
da e das autarquias, a que se refere o
artigo 9? da Lei nc 4.345, de 26 de

junho de 1964,. ficam classificados na
forma. abálx-, indicada:
I _ Nos níveis 21 e 22 (classes A e
0$ cargos para cu!o Ingresso ou
exercício se exige conclusão de curso
uníversitárío de duração de 5 (cin'f ) ,

Co) ou maís anos, e que integram 6S
seguintes séries de classes:
Arquiteto.
Engenheiro.
Engenheiro de Minas e Metalurgla..
Engenheiro de Portos, Rios e Canais.
Engenheiro 'j'ecnologista.
Médico.
Médico Legista.
Médico Nutróloge.
Médico psiquiatra.
Médico Puerictntor .
Médicc sanitarista.
Médico do Trabalho.
Psicólogo.
II - Nos níveis 20, 21 e 2,2 (elasscs A, B e C), os cargos para cu.t0
Ingress-, ou e: 'ercícic se exige conclusão de curso uníversitárío de duração de 4 (quatro r canos e que integram as seguintes séries de classes:
Atuário. "Cirurgião-Dentista.
. contador.
Economista.
Engenheiro-Agrônomo.
Geólogo.
Químico.
Químico-Tecnologista.
Técnico de Educação.
Veterinário.
UI - Nas níveis 19 e 20 (classes A
e B), OS eargc".l para CUjo ingresso
ou exercício se exige conclusão de
curso universitário de duração de 3
\ três) anos e que integram as seguintes séries de classes:
.
Agrimensor.
A'2SisLnte social.
Bibliotecário.
Documentarisba.
isnrcnnetro.
p'armacêutíco.
Art. 29 Na constituição das senes
Ce classes decora-entes da execução do
disposto no artigo anterior serão coeervadas as regras de proporctonali-,
dade abaixo indicadas:
I - No tcoanbe às séries conatituidas de duas classes, cada uma. delas será integrada de 50% retnquenta por cento) do total dos cargos; c:
II - No tocante 2S séries constdtuídas 'de três classes. a classe A será
integrada de 45% (quarenta e cinco
por cento), à classe B de .35% (trinta
e cinco por centoj e a classe C de
2()'70 (vinte por cento) do total dos
cargos.

AT{)S Do' FODER EXECUnvO

Art.

3\1 O

enquadramento

d oe

ocupantes dos cargos integrantes dae
séries de classes a que se refere êste
decreto será feito de címc para bai-

xo, considerados em conjunto, por
ordem decrescente dos níveis de vencimento em que se encontravam a 31
de maio de 19tH.
Parágruío úníco . O disposto neste
c;rtigo se aplica aOS funcícnártoc bc.
netícíados pelas Leis TIS. 3.772, 3.826

iart, 14), 3.906$ e 3.9'67. de respectívamente, 13 de julho de 1960, 23 de
novembro de 19'80, 5 de outubro de
19.f31 e 5- de outubro de 1961, manti..
dos o::' enquadramentos, em caráter
provisóI'io ou definitivo, nas Partes

m::..peciais em que se encontram.
Art. 4? Na execução do artigo an...
terror, serão obrigatóríamente inclui.
dos na classe inicial da respectiva sé.
rie de classes:
I - Os cargos ocupados pelos funoionários interinos, inclusive doS beneficiados pela Lei nv 4.054, de 2 de
abril de 1962; pelo art. 37 da Lei
nv 4.ü69, de 11 de junho de 1962 e
pelo art. 50 da Lei nc 4.242, de 17 de
julho de 1963;
II - oS cargos ocupad-os pelos eer.,
vídcres beneficiados pelo parágrafo
único do art. 2,3 da. Lei nc 4.ú'Ô9, de
11 de junho de 19H2 e pelo art. 36 da
Lei nv 4. ~45. de 26 de junho de
1964; e

liI -

os cargos vagos.

Art. 5? Na htpôtess de ocorrer em,

pate na aplícação do d-isposto no ar-

tigo anterior, tera preferência, em
igualdad-e ue condíçóea, o funcioná,
rio:
19), de maior tempo de serviço na
série" de classes respectiva;
2?) de maior tempo de serviço público federal:
3? de maior tempo de serviço pu ..
blíco em geral;
4° de maior prole; e
5? mais idoso.
Art. 69 A ciassrücaçac dos cargos e
o enquadramento
dos
respectivos
ocupantes, previstos neste decreto.
serão 'elaborados pelos órgãos de pessoal dos Ministérios, órgãos direta;
menta suborrtínados â Preeídêncra da
República, repartições
que possuam
quadro próprio de pessoal e, das au~
tarqruas, aos quais cabe a resnonsabil.dade ,pela exetsdão dos elementos
em que ~e basearem aquelas medidas.
§ 1'" Concluídos 06 traoanioe, serão
os mesmos encamínhadcs dtretamen.,

3L

te ao Depart{lmento

Administrativo
para rins d-eexame, cabendo-tna, a seguir, subme,
ter o respectivo projeto de decreto â
aprovação do Presidente da Repúbu.,
ca .
§ 29 Expedido o decreto, o órgão de.
pessoal providenciará à íavrabura de
apostila, nos títulos dos tuncíonànos
beneficia-dos. consígnando a nova si~
-tuaçâo, bem como o pagamento dos
Vencimentos
correspondentes
aos
novos níveis, o qual retroagtrá a 19'
de jünno de 1964.
§ 3\> Quando se trata de aubarquía
sociedade de economia mista, Prefei:
tura do Distrito Federal, Comnannta
Urbantzadora da Nova Capital do
Brasil e Fundação Brasil Central, a
classmcaçãc e o enquadramentr B. que
se refere êste aru-ao deverão ser encamínhauos ao Departamento AdmL
nístrativo do Bervtço Púotíoo stmut-.
tâneamente com a revisão do. respsc,
tdvos quadros e tabelas -te pessoal,
prevista nos artdgcs 19, 2-0 e .41 da LeI
nc 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 79 As alterações e as rrxaçôes,
que vierem a ser feitas pelo Conselho
Federal de Dducaçâo na duraçã-o dos
cursos uníversítártos, de acordo com
o disposto no artigo 70 da Lei númeTO 4.024, de '20 de dezembro de 1961,
só mediante lei
especial poderâc
acarretar nova ciasstrtcação de. cargos
na forma prevista neste decreto.
Art. 8? :€ste decreto entrará em ví-.
gor na data de sua publicação, rede Serviço Público,

vogadas as disposições

em

contrá~'

1'10.

Brasília, em 13 de julho de 1264.

1439 da Independêncía e 769 da Repú-.
blica.
H. CAsTELLO BRANCO

M'lltqn CampOs
Ernesto de Mello Baptista
Arthur eta Costa e SltVQ;
Vasco da Cunha
Octamo GOuve~a ele Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeuia: Leme
Flávio zaceraa
Arnaldo Sussekmâ
Nelson Freere Laoenêre WamierZep"
Ra~muntJ.o

eruo

Daniel Faraco
Mauro Thibau

seooeuao ae Sant'Anna e Silva
Osvaldo coraei-o de Farias
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DECRETO

N~ 54.016 _ DE
JULHO DE 19"54

13

Iprescindir, durante êsse horário, do
concurso de todo o seu pessoal, in."
cíustve o burocrata, decreta;
Abre pelo MiniStério da Fazenda o
Art. 19 Os servidores ctvís
em
crédito especial de Cr$
. exercício
no.'; Estabelecimentos Reem330.000.000.00Q,OO, para os ji?~S que
bolsávets, Lavanderias, Fazendas e
especifica.
'Granjas do Milllstér:o,s da Aeronáutl.,
classica, qualquer que seja a sua
o presidente- da Repúbttca usando ttícaçâo,
categoria. ou regime jurídico,
-da autorização contida na Lei númeestão sujeites à prestação
de 44
ro 4.3'15, de 26 de junho de 1964, e" (quarenta e quatro) boras de trabatendo ouvida
Tribunal de contas,
lho por semana.
nos termos do artigo 93 do RegulaParágrafo único. Os servidores que
mento Geral de Contabilidade Públr- executam os encargos de que trata o
.ca, decreta:
artigo 6" e seu § 19 do Decreto núArt. 19 P'ca aberto, pelo Ministério mero 26.299, de 31 de jan.. erro de 1949,
da Pazenda, o crédito especial de S2Q obrigados a 2DO (duzentas) horas
crs 33.:J.OQ-O.GO{).()O'O,()O (trezentos e mensais de trabalho.
trinta biihões de cruzeiros), destmaArt. 29. aste Decreto entrará em
·do a atender aos encargos resultanvigor na data de sua publicação; lT~
tes da aplicação da referída ,'do
vcgadas as disposições em contrário.
Art. 29 Incluem-se nos encargosvoe
Brasília, 1:3 de julho de 19tH; 1431[
que trata o
artigo ,1'\ as despesas
com \ o' pagamento das diárias previa- <ta Independência e 769 da República
tas na Lei nc 4.019, de 3 de dezembro
H. CP.STEL:OO BRANCO
de 1961, uma vez esgotado o crédito
Nelson Freire Laoenére Wanderley
constante do vigente orçamento, anexo 4.01.02 - Presidência da República (Encargos Gerais)
verba
DE

°

)-6-23-8-1.

.

°

Art

39 O Crédito de que trata
artigo' 19 será automàtdoamente registrado e distribuído ao Tesouro
Nacional pelo Tribunal de Contas.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrárfo.
Brasília. em 13 de julho de 19-64;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Octávio Gouveia de Bulhões
bECRETO N9 54.017
JULHO· DE 1964
.Dispõe sôb-re o hr>rário

DE

de

13 DE
trabalho

nos Bstabelecímentcs Reemocisàoets,
Lavanderias, Fazenda'S e Granjas
da Aeronáutica.

O Presidente da República usando
-da atribuição que lhe .contcrc () artdgo 87, Inciso I, da Constituição, e

Considerando as peculiaridades das
atividades desenvolvidas pelos Esta
belecímentos Reembolsáveis, Lavanderias, Fazendas e Granjas do MiI1.i&térto da Aeronáutica que 'íuncionande em horári.o comercial; não podem
w

DEJORETO N(,I :>4.018

DE

14

DE

JULHO DE 1&84

Reorganiza o Conselho Nacional de
Política Salarü:.'l, .eszabelece normas
sôbre a política salarial do Go'vêrno
e dá outras prouuiêncius,

O Presidente da RepúbHca, usando
da atribuição que ihe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição Federa.l, decreta:
Art. 19 O Conselho Nacional de roHtíca 'Salarial, criado pelo Decreto
D') 52.275, de 17 de julho de 19-63, é
integrado dos Ministros de Esta-do dos
Negóc
da Fazenda, da viecão e
Obras Públicas, do) 'I'raba.ho e Previdência Social, la, Indstrta e oomércto.
das Minas e Energia e do Minisbro de
Estado Extraordinário para o Planejamento e Coordenação EconÔllllCa.,
§ 19 A Presidência do Conselho é
exercida pelo Ministro de EStajo dos
Negócios do Trabalho e Previdência
Social e, na sua ausência, pelo Ministro Conselheiro mais antigo.
§ 29 Os Ministros conselheiros poderão designar representantes para,
em seus impedimentos eventuais,
substituí-los nas reuniões do 0Onse.ho.
Art. 2? Compete ao Conselho Nacionai de Política Salarial, respeita-

ATOS
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<las as normas da Legtslaçâo do '1'.ra~

lJalho estabelecer apolltlC(l" salarial
a ser' observada, no âmbito do Servíoo Púb.icc Federal, pelas cntddadea
governamentais cujo regime de .ren~u~
neraçâo de pessoal não obedeça .mtegralmente ao dispe-~to na Lei
.
nv 3. 7eO, de 12 de julho. de 19-60, be!U
como pelas sociedades de scononua
mista de que a Uniã-o Federal ou
qualquer de suas autarquias determina
a maioria do capital social.
Art. 39 Nenhum reajustamento, revisão ou acôrdo salarial de caráter
c-oletivo, na área do Serviço Público
Federal, inclusive nos .órgáos da administreção descentralizada e sociedades de economia mista sob a [urisdição do Govêrno Federal OU em cntídades a êle vinculadas ou, ainda.
em sociedades de economia mista fia.aneladas por bancos cf'ícíaís de .nvesümentos, po-derá ser feito
s~m
prévia audiência do Conselho jqacicnaj de Política Salarial.
Art. 41.' Nenhum acôrdo salarial de
caráter coletivo poderá ser firmado
ip'ol' empresas prwadas subvencionadas pela Uniã.o ou concessionárias QE::
serviços públicos federais sem prév~a
audiência do Conselho .Nacional oe
Po.ítíca Salarial, ficando condícíonada a essa audiência 8, concessão de
aumento da subvencão ou reajust3.-·
menta de tarifas para atender a aumentos salariais.
Art. 5° Deverá ser previamente
submetida à apreciação do Conselho
Nacional de Política SalaJial tõda e
qualquer alteeração de caráter geral
que possa influir nas tabelas de salários, gratificações e demais vantagers do pessoal das 'entidades a que
se referem os artigos 2°, 39 e 49, ou
11;' mercado de trabalho.
Art. 69 Os reajustamentos salarbais
sob contrôle do Govêrno Federal não
8e1',10 efetuados com espaçamento inferior a um ano, a partir da data da
última revisão. Art. 7 Q O,s,alário reajustado será
determinado de medo a igualar Q. saIárlo real médio .'ig·c11k n()"ú,l':.~Y'O,~.
vinte 8 quatro meses multiplicado, a
seguir, po-r um coefíciente que traduza
o aumento de produtividade estimado
para o ano anterior, ccrescído da previsão para compensações de resíduo
lnflacionáno porventura admitido na
prccrogacão financeira, :~o Govê.rno.
§ 19 A expressão do sa-lário de cada
um dos vinte e quatro meses precedentes, na moeda de poder aquístü-

33

vo do mês em que se proceder ao rea-justament-o, será calculada dividindose o salário efetivamente pago em
cada mês pelo índice do custo de vj.da
respectivo, e multiplicando-se O"" resultado pelo índice
correspondente
ao mês do reajustamento.
9
§ 2 Para o cálculo do salário real
médio vigente .no biênio anterior, serão computados somente os salários
meneais reguüares, excluindo-se dia,
determinação dessa média os demais
pagamentos efetuados a título de g'ratdfícação. bonificação ou 139 salário.
§ 3Q O coeficiente de. compensação
para o ajustamento dos salários destinados a cobrir o aumento de produtividade e o futuro eventual resíduo
inflacionário será fixado por, portaria do Ministro de Estado dos Negôcios da Pazende , ouvidos o Ministro
de Estado Extraordínárto para o Planejamento e Coordenação Econômica e o Diretor Executivo da Superintendência da Moeda e do Crédito.
Art. 89 O critério QO método de reajustamento defi-nido no artigo anterior, tr.aduaído em fórmula a-dequada,
bem como o da norma de que trata o
artigo 69 , serão comunicados. pelo
Presidente do Conselho, ao Procurad01' Geral da 'Justiça do 'I'raoalhc, como diretriz da política salarial do
Gcvêmo Federal, afim de que o Ministério Público do Trabalho sustente esta orientação, nos casos de dis.,
sídío coletivo, perante os Trbbunads do
TraJ'J'alho.
Art. 9° O' Presidente do Conselho
Nacional de Política Salarial solicitará aos Governos õcs Estados e Municipíos, através do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, sua adesão às Normas de Política Selartal
do Govêrno Federal, bem remo a respectiva aplicação nas áreas dos serVl~DS

púoucos estaduais e munícipa's,

autarquias, soctedades de 'economia
mista e emprêsas concesísonártas de
serviço público sob a sua jurísdtçâo.
A!'t. 10. O Conselho Nacional de
Polític-a Salarial terá uma Secretaria
Executiva, com a ftnalídade de es~

tudar as metérfas a .screm submetidas ao Conselho, emitindo sôbre as
mesmas vparecer conclusivo.
§ 1° O Diretor do Servlco de Estatistica da Previdência e - Trabalho
exncerãas funções de Secretário
Executivo do órgão,
§ 2Q A Secrebarra Executiva contaTá com uma Assessoria Técnica de
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nível adequado à execução de seus
encargos.
§ 3° A Sacretaría Executiva prome-verá, per-íôdicamrente, a puollca.,
çâo de. estudo;" e pesquisas sôbi-e o
prcnlema salarial. com a finalidade,
inclush'c,_ de fornecer subsidies à solução das questões dessa natureza en~
tre empregados e empregadcres ,
§ 49 O Ministério do Trabalho e
Previdência gccíal providenciará o
pessoal, instalações e meios necessác-ios ao funcionamento do Conselho
c sua secretaria Executiva.
§ 59 O presidente do conselho po_
dera requisitar, diretamente, aos Ministérios, autarquias federais e sociedades. de economia mista sob a juris_

díção do Govêrno Federal, o pessoal

técnico e adminístnattvo estrítamcn.,
te necessário para servir na Sece-e.,
taria Executiva, sem prejuízo dos direitos e vantagens nas repartições de
Origem.
§ 6° As requisições previstas no pa.,
rágraío anterior serão- pronta e obrtgatórtamente atendidas e .perdurarão
pelo tempo que se fizer necessário.
Art. 11. Para atender às despesas
de funcionamento do ' Conselho Nacional de Política salarial e de sua
Secretaria Exec-utiva, fica crbado um
Fundo de Custeio, constdtuido de quo.,
tas de contribuição das sccíeôades de
economia, mista sob jurisdição do -Govêrno FEderal, a serem fixadas anualm~nte pelo Conselho.
Parága'afo único. Os recursos de
OUé' trate êste artigo sSTã.O deposàta.,
das no Banco do Brasil S. A., em
conta própria, à disposíçáo do Conse.,
lho Nacional de Política Salarial sujeitos à prestação de contas na ror..
ma da legislação vigente.
• Art. 12. As reuniões do Conselho
Nacional de Política Salarial serão
convocadas por iniciativa de seu presidente ou mediante solicítação de
qualquer de .seus membros.
'
Parágrafo único. Poderão ser convocados para participar das reumôes
Co conselho, a fim de prestarem es.,
cjarecímentos que forem julgados ne.,
cessáríoe, os dirigentes dos órgãos ou
entidades cujas tabel-as de remuneração do pessoal sejam objeto de re.,
visão ou alteração, bem como OS re.,
presentantea dos. órgãos de classe ín.,
teresrados nos processos de revisão
salarial.

Art. 13. ~ste Decreto entra em vi_
gor na .date de sua publicação, revo.,
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de julho de 1964; 143\'
da Inôependêncíe e 76° da H€pública.
H. CASTELLO BRANCO

MZlton Soares Campos
Octávio GOuveia de Buihôes
Juarez Távora

Arnauic Sussekitui

Danie,z Faraco
Mauro Thibau
Sebastião de Sant'Anna e Silva

DECRETO NQ 54,019, JULHO DE 19'Ô4

D'E

14

DE

Cria a COordenação Nacional de Crédito Rural - ClVCR - e o Fundo
Nacional àe Retiaumcusmentc Rural
e dá outras providêndas.

o Presidente da República Usando da atribuição que lhe confere O:
artigo 87, item I, da Constátuição Fe.
deral, e
.
Considerando que o Crédito Rurad
constituí instrumento Induspeneáver
ao desenvolvimento de urna ~ política
agrfccla que objetive, precipuamente.
rpandir a produção de alimentos em
escala compatível com o crescimento
e 3.1 estrutura potencial da demanda;
Considerando que aquêle ínstrumente, quando utilizado racíoaalmen.,
te na dístrábtnçã., de incentivos corretamente orrentados, contmbul de
forma decisiva para: C01'l'(..ír as distorções e· deftcíênoias observadas no
setor especializado de produtos agrtcolas de exportação, aumentandova
produção e a que.lidade das matéríav
primas de origem rural e permitindo
obter, 'símultáneamente a melhoria, do
trabalho do homem do campoConsiderando a neceseídade de amparar-se de modo JY...J.IS efetivo o pequeno e o médio ag r'cultor íncentiv},:!\do·os a reumr-sr em cooperativas
rurais, meio mais eficaz de participarem da assistência financeira e téc_
rnca às suas atividades:
Considerando o tngr'esso de novo."
recursos, de origem interna e externa,
específícamente destinados ao Crédito Rur-al. e a necessidade de o Govêrno reuni-tos em um Fundo própr!»
através <10 quaâ se opere o reftnenciamento da rêde bancária. oficial e
privada que atua no Crédito Rural,
sob critérios que se ajustem. à polttíca
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de (',esenvolvimento e fortalectmentc
do Setor Rural; -decrete :
Art. 19 Fica criada, junto ao Minis;
tério da; Agricultura, a Ccordenacâo
Nacionarl do. Crédito Rural - GNêR,
como órgão de assessoramento íncum.,
oído do planejamento e ccordenacâc
do Crédito Rural no 'Pais.
~
Art, 29 A ONCR providenciará no
sentido de que o Crédito Rural seja
aplicado e dístríbuído em função da
política agrícola do Pais, objetivando
o desenvolvimento sócio-econômico
das populações do campo, em obediência aos seguintes principias básicos:
I estimular o .íncremento ordenado dos investimentos rurais'
11 - ravo ecer c custeio oportuno
e adequado a »roducãc e comercialização de bens' agropecuárfos mórmente !.los conaideradog bãsi,cos à alimentaçao:
/ III --: posstbüitar o fortalecimento
econômico dos produtores rurais notadamente pequenos e médios' '
-IV - incentdver a. introdução de
métodos recícnals de, produção' e a
melhoria do padrâo: de vida das pcpulações rurais;
V - evitar 0. aescapitalizaçãe das
fonte, de -financiemerrto asseguran-do
o retôrno dos capitais emprestados.
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naj do pessoal atuante em programas
cte credito rural'
VII - estimular a msütuícan de
sistemas regionais da coordenecão do
Crédr'o Rural.
~
Arb , 4(J A CNCR será presidida pelo

Ministro da Agrtcultura, tendo como

'vice-Preaídente ()

F!Ln:.~'~,"\)

}~:~tj-?c'(jrdi

nárto para o Planejament-, e Ccordenação Econômica e contará cem uroa
Junta Deliberativa e uma Secretaria
.gxecutáve:
ll,.-rt. 59 A Junta Deliberativa será

nonstdtuída dos seguintes membros:
I - O Minlstrü <ia Agrn-uttura ;
'Extraordinário
11 - O Ministro
pe.ra o plnejamento e Coordenação
Econômica;
In ~ o Diretor Executivo da

suxroc:

..

IV - Um dos diretores da CREAL,
designado pelo Presidente do Banco
e. Brasil;
V - O Presldcrrte do Banco Nacional de Crédito Cooperativo;
VI - O Superintendente da SU~

NAB;

VII - O Co-Diretor brasileiro do
Escritório Técnico de Agricultura ETA;

VIII '-- O Presidente dá Associação
Brasileira de Crédito e Assistência
Rural - ABCAR;
IX' - Um reoresentante da Confederação Ruraf Brasileira;
X - Um representante dos banCOs privados;
XI '-- O Secretário Executivo da
d

Art. 3° Compete a' CNCR:
I -, sistematizar a ação dos ór-

gãos rmanciadores e promover a codêstes com os que prestam
aasistência tecrnca e econômica ao
produtor rural;
II - elaborar planos globais de eeücação do crédito rural e conhecer de
sua execução, tendo em vista a ava,liação dos resultados para íntroducão
de correções cabíveis;.
~_
lH - [mar crrtérios seletivos e de
prioridades para distribuição do crécnro -u-a. f' e't.abelE'cel'r<l":l·das para
O zoneamento- dentro do qual devem
ord~nasã~

atual"

0~

"diversos orgàos, .man.oado-

res em funcâo dos planos elaborados:
IV - oriental' e incentivar a expansão da rêde distribuidora de erécnto (mal, espec.s.Imente através de
cooperativas;
.
V ~ estimula- a arr.olíaçâc dos
progra:ma,s de crédito rural, medtante tefmanc.a-nentc empreatámos conc~:it ' dos _ 3,<:,S .órgãos
integra-ntes da
rede distmbuídora do crédito rural
d-Lo t'aís:

.vi-

-~, promover e estunutar a espeelalizaçâo e aprimoramento 'proüssío-

CNCR'
~ 1"" Os componentes da .junta De-

hberativa de que tratam Os itens IX
e 'X serão nomeados 'Pelo' presidente
da República mediante índícacâo das
respeetdvas
a-utoridades
superiores
competentes,
§ 29 Os Ministros da Agricultura
e Extraordmáríos para o Planeja-,
menta e Coordenação Econômica poderâo ser substituídos por suplentes, '
cabendo, então, na ausência dos titulares a presidência da Junta ao
Diretor Executivo da SUMOC,
.art: 69 A Junta Deliberativa se
reunirá bimestralmente em caráter
ordinário ou, sempre que necessário
extraordinàriamente..
>
§ 19 Ao') deliberações serão tomadas
por maioria simples com a presença
de, no mínimo metade mais um de
seus membros,
3 2° Sempre que se tornar necessário, .consoante a matéria a examl-,
nar, serão convidados a participar
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das reuntces, sem direito a voto, entidades e órgãos interessados, notadamente Os bancos regionais que
atuem no setor do crédito rural.
§ 39 A convocação deverá anteceder no mínimo, 5 (cinco) dias à dat 'fixau... para a reunião.

Art. 79 As resoluções da Junta Deliberativa que implicarem I1,,' expe ..
.díçâo de normas, de ~ adoçá? obrigatórta . pelas ínstltuíçôes nnanceirea
serão encaminhadas à Supertntendêrrcia da Moeda e do Crédito _.
SUMOC, para a necessária aprova..
çâo.
Art. 89 compete à Junta Deltbe..

VII - elaborar normas de fiscalização das operações, visando ao
seu fiel cumprimento pelas entidades
b .icüctárías.
Ar~. 99 Ao Presidente da CNCHi.
compete:
'
a) Representar a CNCR, em juizo
ou fora dêle;
b) presidir. os trabalhos da Junta
Deliberativa;
c) delegar podêres a qualquer 'dos
membros da Junta Deliberativa PC\,ra representá-lo nas suas ausências
01.."( impedimentos;
à) convocar as reumôes da Junta
Deliberatd va por

ínícíativa própria

ou a requerimento de pelo menos
trê. de seus membros;
rs.tiva, mediante delegação do Mie) assinar os acôrdoj, e convênios
nistro da Agricultura.
de ínterêsse da CNCR;
X _ administrar o Fundo Nacional
f) constituir equipes para
exame
de Refinanciamento· Rural, orá criae estudo de problemas específicos ligados ao planejamento e coordenado'
II - selecionar, dentre as enti- ção do Crédito Rural.
.
dades bancárias que praticam Orédí...
Art. 10. A Secretaria Executiva,
ti. H,uraI, aqueles que se benefícíasub' z-dínada à
Junta Deliberativa.
râo dos recursos do Fundo através
será dirigida por um Secretárto Exede operações derefina.nciamento ou
cutlvo
de comprovada competência
.enrpréstdmo:
€IT. assuntos de Crédito Rural e, paIn _ estabelecer critérios para a
i? o desempenho de suas atribuições,
seleção de que trata o inciso anterior;
, contará cozi servidores de órgãos da
adrmnjstração direta, autarquias e
IV _ estabelecer norma-s de priosociedades de economia mista, sem
ridade na aplicação dos recursos peprejuízo de vencimentos, direitos e
entidades bencárfas:
dando-se
las
vantagens a que façam jus, obedecipreferência, aos financiamentos ruca. o disposto na legislação em vique:
.
gor.
a) objetivem o aumento da pro;.§ 19 As requisições às entidades e
ducão e a melhoria da produtividaórgãos referidos neste actígo serão
de -agropecuária;
feitas pelo Ministro da Agricultura,
t» se destinem à produção de gêe nos seus impedimentos pelo Minisneros de primeira necessidade;
tro Extraordinário para o Planejac)' contem com assistência técníca,
mento e Coordenação
Econômica,
i:".clusive da Extensão Rural, oficial
mediante Indícaçâo do
Secretário
,
"
ou privada;
Executivo.
d) sejam concedidos através ~e coS 29 A Secretaria Executiva podeoperativas de produtores rurais que
rá contratar pessoal
especializado,
reune..m pequenos e médios runcoles;
administrativo e auxiliar. sob o regi2} víser- a dar suporte aos programe da Legislação do Trabalho.
mas de refcrmulaçâo da estrutura
Art. 11. Compete ao secretário
agrária
Executivo da CNCR:
a) Organizar e dirigir a secretaria
V - elaborar planos de aplicação
Executiva e auxiliar o Presidente na
dos recursos do Fundo, em função da
ccordenacão das atividades da CNCR,
capacidade da absorção das entidacabendo-lhe a
responsabilidadn de
des bancárias que pratiquem Orédiprolnover e execut~r lôdas as ordens
te Rural;
medidas, instruções e resoluções emaVI - fixar juros,' prazos e garannadas da Junta. Deliberativa;
tias, além de outras condições que
b) elaborar esquema de atividades.
deverão prevalecer nas operações de
e orçamento da Cl\ICR e suometê-loa
rennano.amento ou empréatímo, dentro dos critérios gerais fixados pela à apreciação da Junta- Delíberatava.;
c) autorizar a realização da desSUMOC;

°
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pesa e o respectivo pagamento, com
observância do orçamento aprovado
pela Junta Deliberativa,
movimentando as respectivas contas bancár-ias:

.

d) relatar as matérias submetidas

à apreciaçã-o e decisão da Junta Dejjjiarativa:

eretos ns. 53.912 e 53,913, ambos de
13 de maio de 1964;
b) de dotações orçamentárias;
c) do resultado das operações erebuadas nos' têrmos do artigo 81? ressalvado o disposto na alínea "h" do
arb

16'

d) d~ juros bancários;

e)
de recursos de outra natureza
que lhe forem expressamente destinados.
/) fixar a retribuição por servIços
técnicos e administrativos prestados
Art. 14 Os recursos previstos no
à ONCR, respeitado o orçamento
artigo anterior serão depositados no
Banco do Brasil S. A., em conta esaprovado;
g) apresentar à .junte Delíberatíva,
pecial, em nome do Fundo Nacional
após o término de cada exercício. rede .Refinanciamento Rural, à ordem
do Ministro da Agricultura e do l\I'.l.~
latório financeiro e de atividades da
nístro Extraordinário para o PlaneCNCR;
h) cumprir e fazer cumprir o Rejamento e Coordenação Econômica.
Art. 15, As operações de emprésgimento Interno da CNCR.
Art. 12. O Substituto do georctimos e refinanciamentos obedecerão
tárlo Executivo, nas suas ausôncias
às normas fixadas pela Junta Delie impedimentos inferiores a 90 (noberativa, e serão feitas mediante
venta) dias. será designado por Porconvênios celebrados entre esta e 0.3
organismos bancários que integram o
taria do Presidente da CNCR.
Sistema do Crédito Rural.
Art. 13. Fica criado o Fundo Nacional de
Rennanciamento Rural,
§ 19 O CREAl registrará os conconstituído dos seguintes recursos:
vênios celebrados entre a Junta e as
I - de origem externa, em cruentidades bancárias e destacará da
zeiros ou em moeda estrangeira, proconta especial os recurso", necessários ao cumprimento dos convênios,
venientes:
fazendo o contrôle contábil relativo
a) da parcela de cr$ 20 bilhões
à movimentação da conta.
'
provenientes do empréstimo de
US$ .50 milhões celebrado entre o
§ 21? Poderá ainda a Junta.. dentre
Brasil e os Estados Un-idos, em 24 de
das normas por ela fixadas. autorijunho de 1964;
zar a OREAl a celebrar conventos
b) do resultado da importação ficom as entidades bancárias- que openanciada a longo prazo de ferbilízanrem no setor agr-ícola, atuando enteso fungicidas, inseticidas e apa·re..
tão a CREAl .eomo aplicadora' do
lhos agrícolas dos Estados Unidos ou
Fundo. '
de outros países, para revenda aos
§ 39 Os Estados que contem com
produtores rurais brasileiros, nos têr~' Sistemas Regionais de Coordenação
mos de convênios que vierem a ser
de Crédito Rural, Os estabeleeímenIírmados:
tos .bancários looaís utilizarão recurc) de acordos sôbre a Importação . sos do Fundo, através daqueles gtsde excedentes agrícolas dos Estados
temas, mediante contrato", jundamenUnidos, nos têrmos da PL 480;
tados nos convênios que forem firmados entre êstc, últimos e o Banco
d) de acôrdos ou .convênios cele.
do Brasil S. A._
brados com quaisquer países pu entiArt. 16. Os recursos do Fundo sedades, desde que neles sejam esperão aplicados nas seguintes modalíelfícamente reservadas parcelas para
dadas:
aplicação em crédito Rural;
a) refinanciamento de titulas
de
e) de empréstimos ou doações.
crédito rural, contratos de. empréstirurais celebrados com bancos
II ~ de .orfgem interne, provenlen-' mos
privados. bancos OU caixas eoonómítes:
ces estadual, ou bancos de crédito
a) da parcela que vier a ser fIxa.
regionais. ou por êles aceitos;
da da diferença de preços' do petrót» refinanciamento de duplicatas
leo, trigo e seus derivados. ríecorrende' fornecedores de ferbilízantes. funtcs da Instrucão 270 da SUMOC', de
gicidas, inseticidas, sementes 'e ímplementos agrícolas, corresncndentes
que tratam, respectivamente, os dee)

contratar e dispensar o pessoal
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de que trata o § 21? do artigo 10;
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a vendas a prazo, desde que 50 ajustem êstes às condições normativas
fixadas pelo Fundo.
Parágrafo único. Para as operacôes referidas na letra ft) dar-ce-á
preferência 2.5 que prevejam rennancíamento 'a-penas parcial, retendo
as entidades bancárias refinanciadas
parte da operação.
Art. 17. Além de recursos governamentais que lhe sejam destinados, Os
servlcos técnicos e adminístratívos,
da CNCR serão custeados:
a)
pelos órgãos e entidades que
atuam nos programas de crédito e
assístêncía rural, sendo a contribuí.
ção de cada um dêlesestabf;lecida
em convênio;
b)
pelo produto correspondente
a lU11a, taxa percentual, .incídentetsôbre o resultado das operações de que
trata a alínea "c" do inciso II' do
Artigo 13.
Art. 13. Dentro de 30
(trinta)
dias a CNCR elaborará seu Regámento Interno e Orçamento de
Custeio, que serão submetidos à
apreciação de Junta Delíberacíva,
publicado O> primeiro no Diário Oficial da União.

Art. 19. Fica extinta a Comissão
Nacional de crédito Rural, criada pe.o
decreto nc 53.B01, de 23 de março
de 19,54, transtertndo-s- o aêêrvo
daquele órgão à Coordenacâo Nacional do Crédito Rural.
.
Parágrafo únic-o. A Coordenacão
Ne eicnal do Crédito Rural dará
tinuidade aos trabalhos inicladox pela
Comissão Nacional de Crédito Rural ora extinta, naquilo que não colidir com as disposições contidas no
presente decreto, substituindo-a outrossim, nos seus direitos e ob~·iga

com-

ções ,

Art. 20. l1:ste decreto entrará em
vigor na data de suo.. .publícaçâo, revogados O decreto no 53.801. de 23 de
março de 1964, e demais disposições
em contrérto.
'
Brasília, 14 de julho de 1964; 1430
da Independência. e 7-ô9 da RepúblIca,
H. CA8'i'ELLD BRflNOO

Cctáoio ,Gouveia de Bulhões
Sant~Anna

e Silva

DE 14 DE

JULHO DE 1964
Dispõe sôbre a admissão de pessoal
temporário nas Camqxnüuis
de
Saúde Púolicq c dá outras providências.
-

o presidente da República, usando
da atcíbujçâc que lhe confere o artigo 87, item I, da Constátutçáo 8'ederal, e tendo em vista o que consta
da Exposição de Motivos nc G3-169,
de 17 de junho de 1964, do .l\linisté1':0 da Saúde,' bem
como o disposto
no Decreto nv 54.0D3, de 3 de julho
de 1964, decreta;
Art. 19 ~ica autorizada em caráter excepcional, a adrmssâo .de pessoal temporário, para os serviços das
campanhas de saúde púbnca e combate' a doenças e enrtemtas atendidas
por verbas globais, que obedecerá G.
programas de trabalho e a planos de
aplicação de recursos
previamente
aprovados pelo Mintstértocda S0.údE:
Art. 29 As admissões de que trata
êste Decreto não poderão' ultrapassal' o exercício financeiro em que tõr
aprovado o plano da apucaçâo dos
recursos por onde serão custeadas e
deverão observar as normas constantes do Decreto no 50.314, de 4 de
março de 1961.
.
Art. 39 As despesas com o pagamento de salártos e vantagens devidas ao pessoal que atenda à execução
dos programas de trabalho não, po. derâo ser superiores a 5{)% .<cinqüenta. por cento) do total dos recursos
da campanha.
.
Art. 49 ll'ste decreto entrará em vigOr na data de suo, publicação, revogades as díspoaições em contrário.
Bras-ília, 14 de julho de 1964; 143<:'
da jndependêncía e 769 da, República.
H.

Ct.S'l'ELLO BRAI<rCO

Baumusuio de Britto

DECRETO N° 54.021 -

DE 1~ DE

"JUJ..HO ,DE 19G4

Ratifica a Lei no ! ,951, de 16 âe seteme-o de 1963 do Estado da Bo,h1'a,
O Presidente da República usando
da atrrbuíçâo que lhe confere o arda Constituição
~ ten.. do em vista o díspoato no artigo
,19 do Decreto-lei nc 6.259, de ic de

.tígo 8'-', núm :;'0 r,

Hugo de Almeida Leme
Sebastião de

DEORE"TO No 54,020 _
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9 _pargas

fevereiro de Ü144, e 'o que. l?onsta do

pracES30 fíchedo no lVill1lsteno da Fazenda sob nv 287.752-63, decreta : .
Art. 1" 'Ftca ratificada a Lei número 1.851 de 16 de setembro de 1963.
do Estado da Bahia, que dispõe sêbre
a exploração do serviço de Iotaràa, diret9.,rrentepelo Gcvêrno do mesmo
Est':ldo.

Art. 2° Revogam-se as disposições
em eontrário.
Bt·asilia. 14 de julho de 1964; 1439
da Independência e 769 da. República.
H.

CJ'.s'rELT,Q BRA.o."\J"CO

ocucao GOuveia de Bulhões

{«)

DECRETO Nl? 54. ü22 JULHO DE 1964

DEl

15

DE

'

Retifica o quadro de pessoal do tnstituto Brasileiro qe Bibliografia e
Documentação do Conselho Nacio~
nal de pes"quisas e dá outras provZàênci U S •
o Presidente da República usando
d!>- atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe.derel, decreta:
Art. 1.9 Fica retificado, na'fOITIla
do anexo, o Quad!:o de Pessoal
Parte permanente. do Instituto Brasíleírc de Bibliografia .;- Documenta··
çâo do Conselho Nacíona, de Pesquisas, aprovado pelo Decreto número
51.1)54, de 26 de julho de 19M retificado pelo de n.c 51.537, de 21 de agõsto de
1962, na parte referente à
série de classes de
Bíblíotecárío e
classe singular de Auxiliar de Biblio-

tecárlo, a saber:
gérre de Classes: Bibliotecário

Código: EC-IOl 16.C
4 cargos
1.
2
d.

4

4 Ref€r~ncia-base:
Célia Ribeiro Zaher .(1. 782 dlas).
Marta Ignês Azambuja de Lemos
(1. ~i44 dias) .
Fernanda Leite Ríbeíro Cl. 715
dias) .
G'Ida Nunes Pinto (1. 7{]5 dias) .
Código: EC-101.14.B

-(,:,)-Os

anexos a que se refere o
texto foram publicados no D.Q. de
20 de julho de 1964.

9 - Referência-base:
1. Thaís Caldeira Henriques (1.693
días) .:
2.1138 Dumpel César (1.662' dias).
3. Eagar Espanhi Gomes (1.274
dias) .
4. J\Il8.gda Bchieck ohaves L-opes
(1.259 dias).
5. Sopma Helena Bizotto VElar
(1.195 dias).
6. Elza Lima e Silva Maia (1.15-2
dias) .
7. Alice Barros Maia (9"38 dias).
8 Lia Manhães de Andrade Frota
(9-15 dias) .
(1. 831
9 Marita Borba de Araujo

dias) .
Código: EC-101.12.A
11 cargos (8 vagos)
11 -

Referência-base:
,

1 Elvia de Andrade (1.315 dlas) .
2. IvIaria Margarida Th€'Üphilo albano (1. 313 dias).
3. Júlia Paulo de parva (1.348 dias).

Classe: Auxiliar de BiblzotecárW
Oódígc: EC-I02.·7

4 cargos

(3 vagos)

1 -'-- Referência-base:
1. Isaías Lerner.
Art 29 A retificação a que se re,fere êste Decreto prevalecerá a partir
de L9 de julho de 1960
Art. 3.'! íJ::ste Decrete entrará em
vigor na data da sua publicação, revcgadas as dlsposiçôes em contrário.
Brasília, 15 de julho de 1964, 1439
da Independência e 769 da República.
H.

OA8TELLQ BRANCO

DECRETO NQ 54'.023 JULHO DE 19M

DE

l6

DE

Extingue no Ministério das Relações
Exteriores a Comissão designada
por Decreto de 22 de janeiro de 19-63
para examinar a questão das ctui17wàJ18

"Nortnerti Utsõtses",

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confer-e o artigo 87, inciso I, da Constituição, deereta:
Fica extinta a oomtseãc designada.
por Decreto ce 22, de janeiro de -1963.
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publicado no Diório Oficial de 6 de Adjunta .para Assuntos da. Europa
fevereiro de 1963 para nó prazo máximo de cento e) VInte "dias, examinar
a Si!,uacã.o)~rídi~ das ~emprê~!.a~o.''':h~
Para Electrfc .Raflways and LI",h~ln,?
Company,
Limtted,
"The
Ceará
'Tramwav. Light and Pcwer Ccmpany, Limited'

e "The Manacs 'I'rcm-

ways and Light Company. Línuted",
apresentando conclusão sôbre a P'E'-

tenção das mesmas a indenização por
par-te do oovérno federal.
jsrastlia, '16 de julho de 19ô4; 1439
da Independência e 78° da República.
Fi.

CASTELLO BRANCO

vcsco da Cunha
DECRETO N9 54.024 - DE '16
JULHO DE 1964

DE

Designa no Mmisterio das Eeuicôee
Exteriores Comissão para exinniauir
a questão das chamadas "Northern
Utilities" .

O Presidente da República" usando das at.nbuíçôes que lhe confere o
art. 87, inciso I.' da Constituição, decreta:
Fica designada a seguinte COTI1.!Ssão para. no prazo máximo de cento

~

vinte dias. examinar a situacão tu-

rscüce das emprêsas "'T'r,e pará Electa-lo Railways and Liahtmg Comnanv,
Limlted"
"Tha
Ceará 'I'ramwav,
Light and power Company. Limtted'
e «The Manaos Tramwavg and Liaht
Comnanv,
Limited'
auree-nte ndo
conclusões sôbre a pretençâo das mesmas a indenizações .por parte do 00vemo federal:
Presidente:
Senhor Carlos Sette Gomes Pereira, Ministro de Segunda Classe do
Minietérto das, Relações Exteriores.
Membros:
Doutor José Sérgio Majó de Oliveira, Procurador Chefe da Procuradoria da Fazenda no Estado da GU8.-

nabaro.;

H. CASTELLD BRANCO
Vasco da Cunha

DECRETO N'I 54.025 JULHO DE

DE

16

DE

19ô4

Dispõe sôbre o funcionamento das repartições.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe ..
deral, e tendo em vista o que consta
da Exposição de Motivos nc 215, de
14 de julho de 1964, do Departamento
Administrativo do Serviço Público,
decreta:
Art. 10 As repart.ícõcs públicas do
poder Executivo, das autarquias e demais entidades autônomas, situadas
em Brasília, funciona-rão, normalmente, de segunda 'a sexta-feira no horário de 12 horas às 18 horas e 3D minutos, mantida a supressão do ex-

pedíente aos' sábados.
Art. 2Ç> Os servidores civis do Poder
EX:;:C~ltiVO, das autarquias - e demais
entidades autônomas cumprirão 32horas e 300 minutos semanais de tra-.
balho.
Art. 3" F'cam revogados o artigo
2Ç> e o § 2° do artigo 49 do Decreto
ne 51. 3Z{), de 2 de dezembro de Hl6'1

cujas demais normas são aplicáveis à~
repartições situadas em Brasília e aos
servidores com exercício na n(JvaCapítal ,
.
.
Art. 49 ltste decreto en h-ará em ,vÍgor em 1° de agôsto de J964.
.
Brasília, 16 de" julho de 1964; 1431
da Independ?TIc;.9, e 76° da República,
H.

CASTELLo BRANCO

Milton Soares Campos
Ernesto de Mello Baptista
A.rthU1· da Costa é Silva

Vasco da Cunha

Doutor Jesuíno Ramas procurador
Adjunto da Procurador{a da- Fazenda no Estado da Guanabara;
Professor Manoel Pinto de A,O"uiar
do Ministério de Minas e Energü~, Di-'
reter ela Eletrôbrás;

AssessorSecretári~

Ocidental, Aírfca e Oriente Próximo,
cío Ministério das Relações Exteriores .
"Brasília, 16 de julho d-e 1%4; 1439
da Independência e 750 da República.

Rodrfgo Amaro de Aze-

eedo Coutinho, da secretaria-Geral

Octávio Gouvei w de Bulhões
Juarez Távora
Hugo ele Almeida Leme
Flávio de Lacerda
A1·naldo Sussekirui
Nelson Freire Laoenére Wandaley
Baymundo de Britto
Daniel Faraco
Mauro Thibau

Sebastião de Sant'Anna e SUuc:J08Valdo Cordeiro de Eoriae
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DECRETO N(I 54.ü2ô -

DE 17 DE

JULHO DE 1964

Define as atribuições do M 2nistro de
Estado Extraordmário para a Coordenação dos Organismos Iceqionais e dá outras. providências,

Art. 3" Aos servidores requisitados
e aos demais colaboradores poderá. o
Ministro de Estado Extraordinário
conceder uma gratifi-cação mensal nos
limites dos recursos postos à sua disposição.
Art. 49 Compete ao Gabinete do
Ministro a responsabilidade pela
execução dos serviços adnunistrat'vo
e técnicos pertinentes ao núcleo central do Ministério além das atividades
próprias da representação oficial.
Art. 5° O Gabmetr do Ministro
compreende: Chefia do Gabinete, Assessorias, Setores e Serviços Auxiliares,
Art. 6° O Gabinete do Ministre terá
um Chefe do Gabinete, Assessôres,
Assistentes, Oficiais de Gabinete e
Auxllíares, nomeados ou
cre.sfgrradcs
pelo Ministro de Estadol!;xt,ra.ordiná_
rio, nem como um gecrctanc Parti-

o presidente da Repúbuea ueando
da atrtbuiçâo que lhe confere o Artigo 87, item I da Constituição Federal, decreta:
Art , 19 Incumbe ao Ministro de
Estado Extraordinário para a Coordenccão 'dos Organismos .Regionais:
a)
coordenar e, superintender' as
atividades dos órgãos que lhe são
subordinados;
b) baixar normas sôbre organízeção
e execucào de cores ou serviços;'
C) aprova, as propostas orçamentarias, os pianos, programas e projetos, ' cular.
Art. 7 Q A organização e funcionaem geral, de cada órgão e fiscalizar
mento do Gabinete do Mmíst..c e de
a sua execução;
suas diferentes unidades consts.râo de
d) acompanhar a execução orçamentária e - a gestão administrativa nortartas rmmsteríais e dfo r?egimento a ser baixada pelo Ministro de
dos órgãos subordinados, promovendo,
Estado Exbraortünàrio
quando fôl' necessário, inspeções e veArt. 3(1 Pícam extintas 3. Comíssác
rificações relacionadas com a efinlênde
Assuntos Territoriais (CAT) criada e regularidade dos trabalhos dos
da no Ministério da Just.ça e Negómesmos;
cios jnterrores pelo Decreto número
. e) realízar estudos e pesquisas rcfe44.991, de 18 de setembcc Q~ 1958,
rentes as atrvídades operacionais doa modificado pelos Decretos números
órgãos subordinados;
36 e 143, respect'vamente, de 12 de
f) estabelecei o planejamento glooutubro e 16 de novembro ce 196~,
bal das. atívtdades do Ministério, fie 51. 744, de 22 de fevereiro de 196?
xando a coordenação, as prioridades e
e a Comissão de Supervísào dos 61'_
os controles das obras e serviços;
gâos Autônomos, mstttuída pelo Deg) propor ao Presidente da Repúcret-o nÇJ 45.039, 'de 5 de dezembro de
blica para nomeação os nomes dos. 1958.
dirigentes de cada órgão subordinado,
§ 19 O pessoal e serviço dos órgãos
ou designá-los quando fôr o. caso;
extintos por êste artigo poderá se!'
h) deckâr os recursos interpostos
aproveitado no Gabinete '10 Ministro
das decisões dos órgãos subordinados;
de Estado Extraordínár!o para a
Coordenação dos Orgnmsmoa Reglo,
i) exercer outras funções e encarnaís, verificadas, em cada caso, (3 congos que lhe sejam atribuídos pelo
veniência dêsss aproveitamento e a
Presidente da República,
habílttacâc do servidor OB.?'a as fUDArt. 29 Para o exercício das atrtcões que deverá exercer.
butcôes que lhe são conferidas por
. § 2Q O acervo dos órgãos a. que se
êste Decreto, fica o Ministro de Esretere o parágrafo
anterior
será
tado Extraordinário autorizadotransferido, mediante
tornoamentc,
a) a requisitar servidores dos órpara o Gabinetj, do Ministro -te Es,
gãos da administração direta, Autartado Extraordínárío para a Coordena.quias e Sociedades. de Economia MisÇ8.0 dos Organismos Regtonats.
ta, sem' prejuízo dos vencimentos, e
de todos os direitos e vantagens a
Art. 99 Fica o Ministro. de Estado
que façam jus, __obedecido o disposto
EXÜ;"J.'iOl'dtnário paIra· a Coordenação
na legislação em vigor;
dos Organismos Regionais autoriza,
b) atribuir a pessoas, emprêsas e
do a movimentar e aphcar os saldos
organízações idôneas a prestação de
dos recursos orçamentários e exr-aordinários atribui dos ou postos à dts,
serviços técnicos e específicos.
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posição dos órgãos extintos pelo artigo anterior, soem prejuízos da verIficacáo dada às parcelas já ml:~z8.da.s
dêsEBS recursos.
Pa rãgraro único. Para inteiro cumprimento do disposto neste artigo, o
Mtnistérto da Justiça e Negócios In,

teríores

promoverá a

prestação de

cação, revogadas as disposições em
contráríc.
Brcsüia, 17 de julho de 1964; 143Q
da Independência e 7.g° da República.
li. CASTELLO -BRANDO
àrthmr da Costa e suoa

contas das parcelas ja utíllaadas dos

aludidos recursos e a redistribuição
dêstes ao Gabinete do Mín'stro de
Estado Extraordinário para a Coordenação dos Organismos Regionais.
Art. 10. O Ministro de Estf1do Ex~
traordtnáríc para 2· C001'Ci8nal~M - dos
Orgamsmcs RBg'iLJna.is poderá delegar
competêncía pal-a a aphcaçâc do cré-

dito especial aberto pelo _artágc 3 da
Q

Lei nl·'A. 344, de 21 de -junho de 1964,

e dos saldos dos recursos meneíona;
dos no artigo 89 dêste decreto, prestando contas q~ssa aplicação.
Art _ 11 O presente:· decreto entrará em vtgcr na dada de -sua publicação, revogadas as díspcsrções em
contrario.
Brasília, 17 de julho de 1964; 143Q da
Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Milton

sca-ee campos

otávio Gouveia de Bulhões

Osvaldo Cordeiro de Fa1'ias

DEORETO N9 54.027 JULHO DE 1984

DE

17 DE

Transfere de sede o 19 Esquadrâo de
Remonta
dá outms providências.

e

O Presidente da República, usando
das atr.buíções que lhe' confere o Artigo 87, inciso T, da constituição Fe. dernl, -e, de acôrdo com o disposto no

Art. n? 19 da Lei ne 2.851, de 25 de
aggstc de 195'6, decreta:
Art. 19 E' transferida a sede do 19
Esquadrão de Remonta, de. São Simãe, Estado do Rio Grande do Sul,
para a área d. Ocudelaría de Rincão,
município de São' .aor.ie, no mesmo
Estado.
Art. 2° O 1\lJ:inistro de Estado dos
Negócios da GueIT8., baixará os ates
complementares, decorrentes deste
decreto.
Art. 3'1 O presente decreto entra;
rá em vig-or na data de suo, publí-

DECRETO N9 54.023 - DE 17 DE
JULHO DE 1964
Transforma a

em Faeetuia,

couaeuino

de, Sciceti

o Presidente da República usando das atrlbuíçôes que lhe confere o
Arb , 87, inciso r, da Constituição Federal, e, de conformidade com o disposto no Art. 19 da Lei no 2.851, de
25 de agõsto de 195G, decreta:
Art. -19 Fica extinta, a partir desta. data, a Coudelaria de Saícan, com
sede na localidade do mesmo nome,
Estado do Rio Qrande do' Sul.
Art. 29 A área de terra que pertencia à Coudelaría de Saican passa
a constituir a Fazenda de Saícan, que
é entregue à 3~ Região Militar, ,paTa
invernada de gado a ser consumido
pela tropa regional e intensificação
da produção agrícola também a ela
destinada .
Art. 3Q • O Ministro de Est~do dos
Negócios da Guerra tornará as me":'
didas complementares necessárias à
efetivação dêste ato.
Art.. 4'1 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publí.cação, revogadas as disposições em
ccntrár!o:
Brasília, 17 de julho de 1964; 1439,
da Independência e 76(1 da Repúbhca..
li.

CASTELLO' BRANCO

Arthur da Costa e SiZ1Ja
DECRiETo N9 54.0,29 _

DE 1'7 DE

JULHO DE 1964
Abre ao Ministério ExtraorfUnário
~oara Coordenação dOfj Organismos
Regionais, o orédiJto Especial de ...
Cr$ 80.0vG.COO,GO (oitenta milhões
de cruzeiros) destüia-do à execução
da Lei n9 4:.344 de 21 de junho d·e
1964.

O Presidente da' República, usando das atribuições que lhe confere

43
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o Artigo 87, item I, da oonstãtoteãc
pederal e usando da autorização contida no Artig-o 39, da Lei n? 4.344, de
21 de junho de 1964, tendo ou,:ido
Ministério da F,azcnda e o Tribunal
de Contas da União, nos têrmos do
Artigo 93, do Regtüament o Geral de
Contabilid.ade Pública, decreta:
Art. 1') Fic8, aberto ao Mínlstérlo
ExtrZ!s.rdinál'io para Coordenação dos
Oi'gal1ismos Regiüuais
crédito gs.,

°

°

pecial d., Cr!' &0 ..oCO. 000,00 <oitenta
n.Ilhões de cruzeiros)
destinado /" à

instalação e ao custeia das despesas
decorrentes do cumprunento da L8i
n'' "1.344, de 21 de j.unho de 1954.
Art. 29 O crédito a que se refere o
presente decreto será automàtdcamente registrado no, Tribuna.l de õon-.
tas da trntão. de a.cõrdo com o disposto .io Artigo 30 da Lei 1lQ 4,344,
de 21 de junho de 1964, ~
Ar t. 3Q ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de julho de 1964; 14.3Q
da 'Independêncíà e 769 da República.
H, CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia,. de Bulhões
osvaldo Cordeiro de Farias

DEORETO N9 54, {}30(- DE 17 DE'
JULHO DE IBM

Retifica o quadro de pessoal ela Universidade da Bahia e dá outras

prcouiéncias,

O Presidente da Repüblica, usando da atribuição que lhe confere o
arb 87, item I, da cc..n stituíção Federal, decreta:
Art. 19 Fica retíf'íca.da ,par,a primeu-a Categoria a classificação do
cargo de Procuradorvda universidade
da Bahia, constante da tabela anexa

ao Deeret.o nc 48.30,1, de 17 de junho
de 19<30, ocupado por Arion D' Almeíde, Monteiro, ele conformidade com o
disposto nos artigos 29 e 4'1 da Lei
nc 2.123, de ~ 19 de dezembro de 1953.
Art , .2 9 As vantagens financeiras
decorrentes da aplícaçâo do presente
decreto são a parti!' de 2:) de 'unhe
de ISSO, dat. da vigência do DeCl'etctnc 48.30'1, de 17 de junho de 19-ô1J,
Ai't, 3° A despesa com a execução
dêsta decreto correrá por conta dos
recarscs próprios da Umversídade da
Bahia,

Art. 40 àste decreto, entrará em ví.,
gc.r na data da sua publicação, revogadas 2,S dtspcslções em contrário.
Brasília, 17 de julho de 19-64:; 1439
ôa Independência e 769 da Re-pública.
H, CASTELLQ BRANOO

Flávio de Lacerda

--

DECRETO No 54.031

Ainda não' foi publicado no D" O.

.DECRETO N.", 54.032
DE l.n DEl
JULHO DE 1964
Altera a redação do artzgo 2.9 do Re~
gulU-mento
ap1'01)ado pelo Decreeo
'lt.9 53,944, de 4 de tuntia âe 1964.

O Pres-iden',~ da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo37, rcem 1. da Constituição F~
deral, decreta:
Art. L' FICa alterada a redacâo
do' artigo "1,.9 do Regulamento aprovado pelo Decreto rr.c 53.944, de 4 oe
[unho de W64, que passa. a vlgocar
COh1 o",' seguintes térmos:
"Art. 2.'1 O auxílio de, emergencia
corrsígnadn na lei orçamentária Da
proporção julgada necessária para
atender, nos exercícios de ~965 tz 1.96ti,
aos fins indicadas nos artigos 18 e J.9
da Lei no 4.200-63, será quantificado
em cada um desses exercicíos levando-se em conta os aumentos de
custos operacionais verificados 11'3
exercício anterior e que, a juízo do
Governo, não tenham sido absorv'dcs,
em tempo hábil, no todo ou em parte,
p310s aumentos de tarifas domésticas
autorrzados no decorrer do mesmo
exercício. "

Art. 29 l1:&te Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, 1'8-

vcgadas as disposições em contrário.
.arasnía, 20 d-e julho de 1964; 143'?
da Jndependêncía e' 769 da, Repúbllca..
.H.

OASTELLO BRANCO

Nelson Freire

LCwenere

DECRE,TO N9 54.033 JUI,HO DE 1964
AprO'oel o Plano

Wanderley
DE

21 DE

Prelerencial pura os

serviços e obras do Departamento
Nacional de Obras Contra as Sécae
e dá outras providências,

o Presidente da República, usando
das atrrbuíçôes que lhe contere o ar.,
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tígo 87, inciso I,. da Constituição, decreta:
Art. I'? Fica aprovado o Plano

2 -

XI -

r'rererencíar jmra os serviços e obras

do Departamento Nacional de Obras
Oontrn as Sêoas, relativo ao exercício
de 1861, revisto segundo as determinacões do Decreto n'' 53 . 89'3, de 24
de ~ abril de 1964, especificamente co,
mo

é..baixo

díscrímmado:

I -

Sistemas de irrigação dos açudes já construídos pelo D.N.O.C.S.,
Baixo Jaguarrbe, Lima Campos, Vale

do Ouru, Vale cdo Acacaú, Várzea do
Boi, caldeirão, Vale do Parnaíba, Bai,
xo Açu, Alto Piranhas, Várzea de
Souza e de Itabaiana, poço da Crua

e Jacuncí .
H - Instalações .htdrelétrícas nos
açudes já construídos e que possuem
capacidade geradora: E~.streito, .Ia
currci, Poço da

Cruz, Boqueirão da
Oacaceirae Mãe D'água Orós Caxi

tere, pentecoste, Ara~'as: Banábuiú ~

Vale do Parnaíba.
In - Incremento da Piscicultura,
em especial a erradicação da piranha
e a distribuição de espécies para peí-

xamento dos lagos.
IV - P-ostos Agrícolas.
V - Reflorestamento.
VI ' - Estado de Alagoas:
1 - Abastecimento d'água em Ara.
pu'aca, Ouebrangulo e Santana do
Ipanema:
2 - poços tubulares e diversos "com
a conclusão da sede da Comissã-o.
VII - Estado da Bahia:
1 - Abastecimento de água em Alagcínha, Araci, Caetdté, Feira de S8.n~
tana, . .jequíé, Santa 'I'erezínha, Sea
bra, Valente e Senhor do Bonfim;
2 - açudes públicos Adustina, Araoi, Oeraíma, Cocorobó, Jacurící, Qui·
cé, Rio jjrumado e Tremedal;
3 - poços tubulares e açudagem

em cooperação.
1-

VIII - Estado do Ceará:
Abastecimento de água em

Aco~

piara, Assaré, Crateús, .juazetre do
Norte, Massapé, Messejana, Morada
Nova, Nova Russas, Pentecoste, Tauá
e Várzea Alegre;
2 .- açudes públicos Aires- de Souza, Araras, Banabulú, Lima Campos,

Orés, Pentecoste e caxttoré:
3 - p0ÇOS tubulares e açuda..g em
em cooperação.

IX

Ccnstruçâo

da

sede

do

D.N.O.C.S. em Brasília. (DF),
X - Estado de Minas Gerais:
1 - Aoastecnnento de água em co,
ração de aesus e M-ontes Claros;

açudes públicos Bico da Pe,

dra e' Estreito;
3 - poços tubulares ,

Estado da Paraíba

1 - Abastecimento dê água em BeIém, Brejo do Cl'UZ, Oajazeiras, Catçara, Esperança, Ibiara. Plcuí, Pom,
bal, Remígio, Santa Rita} Patos, Bananeiras e Malta;
z - açudes públicos Boqueirão de
Cabaceiras, cacimba da Várzea. Engenheiro .ávídos, Mãe D'água, Riacho
dos Cavalos, Serra Branca e São Gon·
calo'
. 3 '- ponte sôbre o rio Picuí:
4 - - di versos com açudagem em
cooperação e poços tubulares .

XII 1 -

Estado de .Pernambuco
Abastecimento de água de Ar.,

ccverde, Caruaru, Floresta, parnami-

rim, Salgueiro, S. Caetano, Surubtm
e Tabira:
2 - a'çudes públicos Baíxto, B~rM
ra, Cachoeira Custódia, Gar anhuns.
Poço da Cruz e Saco;
3 diversos com açudagem em.

cooperação, poços tubulares e, ainda,
construção e aparelhamento na seae
do 39 Dlstrrto .

XIII - Estado do Piauí
1 - Abastecmíento de água de, Flo.,
ríano. Oelrae Parnaíba, Pedro H, Pi.;..
cos, Ph-íph-í, Regeneração e 'I'eresma,
2. açudes públicos Barreiras, Bca
r:Espel'o.nça, ~aldeirão, Cocal, jngaael.,
ras, Mamoeiro e barragens vertedouras nos' Vales do PaU, Lcngá, Ca-

mndá e Gurgue.a:
.
3. pontes na rodovia- Picos
Bocaíne e Picos - Floriano;
4. diversos com açudagem em cooperação e poços tubulares.
XIV - Estado do Rio Grande
do Norte

1. Abastecimento d'água em Acarr,
Acu, Currais Novos, Jardim do Sei-i-

do, Macaíba, Mossoró, parelhas, Par'namn-ím. e Pau dos Ferros;
.
2. açudes
públicos Carnaúba dos

'Dantas,

nans.

Japí II, Mendobím,

'Oit.cica,:' Parelhas, Sabugí e Umart-

zal:
3~ diversos com açudagem em cooperação, poços tubulares e nas vár-.

zeas do Aç~.

XV - Estado de Sergipe
1. Abastecimento d'água em Aqut-.
taban, Frei Paulo, Lagarto, N. S,

ATOS Do !PODER ExECUTIVO

as
jos
2.
3.

to. -

Dores, N. S. da Glória, Ríachâo
Dantas e Tobia-s Barreto:
açude público Lagoa do Rancho:
ponte na rodovia Tobias Barregamambaía:

4. diversos com construção da Se-

ie da Comissão e poços tubulares ,
Art. 2(1. As obras e serviços constantes do
Plano Preferencial do
).N.O.C.S. deverão. ser executados
m programas anuais, reforçadas as
dotações orçamentárlae com os reursos dos Fundos próprios da Autarquia compatíveis com a prioridaIe e urgência que ora lhes são COTIferidas.

19. Os empreendimentos consíde'Irados no Plano Preferencial não terão suas dotações orçamentárias incluídas em qualquer Plano de Contenção de Despesas, salve quando excederem às despesas de construção.
§ 29 As obras, ore em andamento
Ou paralisadas, referentes a acudagem pública ou em cooperação, servi~
ços públicos de abastecímentc d'água,
§

potável e construção de trechos. rodo'Viários, terão prosseguimento seja à
conta das dotações orcamentárfas
próprras, seja à ...conta de parcela dia,
ponível do FUNOCS, segundo programa aprovado pelo Ministro da víacão
'e

Obras Públicas

Obra nova. de açudagem pública só uoderá ser iniciada mediante
prévia aprovação do Ministro da vta.,
ção e Obras Públi-cas, após planejamento do D. N . O. C. S. que justifique
a necessidade. imperiosa de sua execução para aproveitamento de um
sistema"
§ 4°. Nenhuma obra nova; não con,
aiderada no Plano Prefencial, deverá
ser inicia-da por- . conta dos Fundos
[Próprios da Autarquia, sem que as
§ 3°.

demais prioritárias da Região estejam
concluídas.
§ 59. Os demais empreendimentos
mão considerados
prioritários terão
prosseguimento à conta de ' dotações
orçamentárias próprias, 'segund., programa anual aprovado pelo' Ministro
de Estado.

Art. 39. A adjudicação de serviços
e obras ou aquisição de materrais paTa os empreendímentoe eonslderados
no Plano Pref'erenclal, quando em «asas justificados fôr díspensode a con.,
corrênc'n pública, "serão obrigatôrrcmente, efetuados Dor concorrência administrativa OU coleta de' preços segundo normas homologadas pelo' Mi-

n.stro de Estado.

45

49 aste decreto entrará em
na date de su-a pubhcacão, rícando revogadas as dlspcslçees em
Art.

~rigOl'

contrário.

Brasüía, 21 de julho de 1964; 143?
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 5'4.034
JULHO DE 1964

DE

21

DE

Aprova a revisão dos Quadros de
Pessoal do Conselho Nacional de
Estatística, Conselho Nacional de
Geografia e Escola Nacional de
Ciências Estatísticas do Instituto
Brasileiro âe Geografia e ãstatís,
tica,
,

o Presidente da República, usando
das atribuições que. lhe confere o artigo 87, Item I, da constituição, e o
§ 19 do artdgo 19 da Lei no 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta:

Art. Iv Plca aprovada a revisão da
classificação dos cargos Integrantes
dos Quadros de Pessoal do' Conselho
Nacional de Estatística, Conselho Nacionaj de Geografia e Escola Nacional
de Ciências Estabíatlcas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística,
na forma determina.dapelo artigo 19
da Lei no 4.345, de 26 de junho de
1964, elaborada com observância dasnormas contidas no Decreto número
54.0ú4, de 3 de julho de 1964, contdnu ando em vigor os Decretos números
51.367, de 11 de dezembro de 198151. 571 de 24 .de outubro de 1962;
51.706, de 15 de fevereiro de 1963;
52.014:, de.17 de maío de 1963; 52.101,
de 11 de Junho d.e 1963; 52.135, de 17
d'e junho de 1963; 52.284, de 22 de
julho de 1963; 5,2.419, de 29 de agõsto
de 1963; 53.562, de 19 de fevereiro de
1964; 53.605, de 25 de fevereiro de
1964. e 53.948, de 17 de junho de
1964.
Arb. 29 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
oas situações Indíviduaís de enqua-

dramento,

já

constituídas e passíveis

de correção por iniciativa da Administração ou em virtude de apreciação de recursos interpostos por runcíonárfos, fundamentados no aa-tígo 43,
parágrafo único da Lei no 3.780, de
12 de julho de 1960.
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Art. 39 A partir da publicação dêste
Decreto, aplicar-se-âo aos funcionáTios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística as disposições da
Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964,

retroagindo as respectivas vantagens

fínenceíras

:3, 19

de junho de 1964.

Art. 49. este Decreto entrara em
vigor na data de sua' publicação, revoga.das as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1964; 143g

da Independência e 769 da República.
H.

CAS-I'ELLO BRANCO

Osvaldo Corüeíro de Farias

Art. 39 A partir da publicação dêste
Decreto, apltcar-se-âo aJOS funcionários· do Conselho Nacional de pesquisas, do Instituto Brasileiro de B1bUo~'
grafia e Documentação e do Instttuto Necional de Pesquisas da Amazônia as disposições da Lei nv 4.30'5, de
26 de junho de 1964, retroag'lndo '.s

respectivas vantagens financeiras á 10
de junho de 1964.
. Art. 49 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, l'evogadas as dispusíçõeg em contrário.
Brasília, 21 de Julho de 1964; 1439
da Independência e 76° da Repúblíca..
H.

DECP..EI'O N9 M. 03·5

DE

·211

JULHO DE 1964

de pes...
sorü, provisórLOs, do Coneetnc Na~
cíonat de pesquisaS, do lnstttuto
Broeiteiro de B'tbliOgrUjta, e Docurnentacéo e do Instituto Nacional
de pesqu1sas da Amazônia. e dá ou-

A.prova a revuõa à,os

tras

OASTELLo BRANCO

DE

QUáaToS

providênc~as.

O Presidente da República, usando
das atribuições que 11'..e confere o a,r~
tdgo 87, item I, da Constituição e o
§ I? do artigo 19 da Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1964, Decreta:

Art. 1c Fica aprovada a revisão
da' classificação dos cargos integran-

tes 'dos QuadrCh'? de pessoal. provisórios, do Conselho Necionaj de Pes~
qc.isas, do Instdtuto Brasueiro de )l~
bltograf'ía e Documentaçâo e do Instituto Nacional de·.pesquisa,s da Amazônia, ,na forma determinada. pelo ar":
.tigo 19 da Lei nv 4.345, de 2-5 de junho de 1964, elaborada com coservância das ncrmag contidas no Decreto nv 54 O(lt" de 3 de julho de
1964, continuando em vigor os Decretos' nOs 51.4.00, de 1-2-132, 5:1.433, de

20-3-62, 51.469 e 51.490, de 8-6-62,
51.537, de 21-3':'62 e a jtesolução Es-pecial nc 145, de 29 de março de 1963,
de, Comissão de Classificação de Car-

gas.
Art 29 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
das situações individuais de enquadramento, já eonstdtuídag e passíveis
de correção por, micíatíva da Admínístração ou em virtude de aprecieç â o de
recursos interpostos por functonáríos. fundamentados no art. 48
parágrafo único, da Lei nv 3.780, de
12 de julho 'de 1960.

DECRETO NÇ 54.036
DE 21 DE
JULHO DE 1964
Aprova a revisão dos Quadros de pe.seatü das Universidades Federais e
Escolas
Técnicas
e Industriais
vinculadas ao Ministério. da Edu~
cação e Cultura e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-.'
tdgc 87, item I, da Constituição e o
§ 1? do w~·tigo 19 da Lei no 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a revisão da
clessíücação dos cargos integrantes
dos Quadl'os de PesSOal das universidades Federais e Escolas Técnicas e
jndustrtaís, vlnculadas : ao Ministério
da Educação e Cultura, -na forma determinada pelo artigo 19 da Lei nu ..
mero 4.345, de 1964, elaborada com
observância das normas contidas ~'10
Decreto nc 54,D04, de 3 de julho de
1964" continuando em vigor os Decretos e Resoluções Bspactaís da Cormssão de Olassjfícação de Cargos, constantes das relações anexas.
Art. 29 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará c reexame
das situações individuais de enquadramento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Admímstraçâo ou em vurtude de apreciação de recursos interpostos por íuucionárjos, rundamentados: no artigo
'48.; parágrafo único, da Lei ns 3.73(),
de 12 de julho de 1,960.
Art. 39 A partir da publicação dês..
te Decreto, apltcar-se-âo aos funcrcnários das referidas autarquias as disposições da Lei nv 4.345, de 2ô de
junho de 1964, reuroagtndc as I85-
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pectivas vantagens financeiras a 19
de junho de 1064.
Art. 49 ÉSte Decreto. entrará em
vigor na data de sua publícaçâo, 1'evog'adas as diSposiçõe~ em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1964; 143i?

da Independência e 769 <1;], República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Lacerda
Relação das atos. de enqusuirtsmenio
do pessoal constante dos Quadros
de pessoal das Universidades Federais, a que se retere o art. 19 âo
Decreto nO 54.036, de 21 de julho
de 1964.
universidade de Alagoas

Decreto ui? 51. 385, de 4 de janeiro
de 1962, Diário Oficial de 8 de janeiro
de 1962.
Universidade da Bahia
Decreto nc 50.B25 de 19 de maio
de 1961, Diário Oficial de 6 de junho de 1961.
Resolução Especial nc 206, de 13
de dezembro de 1963, da C. C. C.
Diário Oficial de 30 de dezembro de
1963.
Universidade do Brasil
Decreto nv 51.366, de 6 de dezembro de 1931, Suplemento do Diá1'i,o
Oficial de 13 de. dezembro de 1961.
Decreto nv 5,1.665, 'de 10 de janeiro
de 1963, Diário Oficial de .21 de [anel,TO de 1963.
Universidade do ceara
Decreto nc 50.917, de 6 de julho
de 1961, Diário Oficial de 21 de julho
de 196!.
Decreto nv 51. 59'7-A, de 2'3- de novembro de 1962, Diário Oficial de 3
de dezembro de 1962.
.
Decreto nc 51.767, de 1 de março
de 1963, Diário Oficial de 12 de março de 1963.
Decreto nc 52.311, de 30 de julho de 1963, Diário Oficial de ~ de
agôstc de 1963,
Universidade do Espíl'Uo
santo
"
.

Decreto nv 51. 465, de 15 de mato
de 1962, Diário Oficial de 16 de mato
de 1962.
Decreto nv 51.595, de 22 de novem..
bro de 1962, Diário Oficial de 28 de
novembro de 1962.

Decreto no 51.642, de 26 de dezembro de 1962, Diário Oticíal de 31 de
dezembro de 1962.

Unvoersuuuie Federal de Gotas
Decreto nc 51.487, de 8 d'ê junho
de 1962, Diário Oficial de 11 de junho de 196'2.
Decreto nv 51. 768, de 1 de março
de 1963, Diário Oficial de 12 de

mar.

ço de 1963,

universidade de Juiz de Fora

Decreto nv 51.412, de 20 de Ieveretro de -1962, Diário Oficial de 23 de
fevereiro de 1932.
Decreto no 53.554, de 7 de Ieveretro
de 1964, Diário Oficial, de 17 de reve,
retro de 1964,
Un~verSidade

de. Minas Gerats

Decreto n? 51. 359, de 24 de novembro de 1961, Suplemente do Diário
Oficial de 7 de dezembro de 1961.
Decreto n'' 51.549, de 11 de julho
de 1952, Diário Oficial de ·14 de setembro de 1962.
Resolução Especial n91B7, de 8
de outubro de 1963, da c.e.e., Diário Ofici.al de 2,2 de outubro de 1963.
Universidade

clo

Para

Decreto no 51.360, de 24 de novembro 'de 1961, Suplemento do Diário
Oficial de 7 de dezembro de 1961.

Decreto nv 53.5'53, de7 de fevereiro
de 1964, Diário otíctai de 13 de fevereiro de 1964.
.

,

Universidade da ParaHJ!t

Decreto nv 51. 386, de 1 de janeiro

de 1962, Diário Ojicial de 23 de janeiro de 1962.
Decreto nv 51.6{l9, de 30 dê novembro de 1962, Diário Oficial de 5 de'
dezembro de 1962.
Universidade do Paraná

Decreto nc 51. 356, de 201
bTO de 1961. Suplemento
Oficial de 5 de' dezembro
Decreto nv 51.B51, de 9
de 1953, Diário Oficial de
neiro de 1963.

de novemdo Diário
üe i961.
de janeiro
1'1' de ja-

UniversiJdade do Recife

Decreto

1)0 51.352, de 23 de, novembro de 1961, Suplemente do Diário
Oficial de 4 de dezembro de 1961.
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Decreto nv 51.637. de 21 de dezembro de 1S62,. mono o/b'Jial de 14 de
janeiro de 1963.
Decreto nv 51.765, de 1 de março
de 1963, Diário Oficial. de 13 de março de 1963.
Universidade do Rio Grande
do Norte

Decreto n'' 51.469, de 21 de maio
de 19'52, Diário Oficial de 23 de maíc
de 1962.
.
.
Decreto nv 51. 769, de 1 de marco
de 1963, Diário Oficial de 12 de
ço de 1963.
Decreto nc 53.743, de 18 de marco
de 1964, Diário Oficial 'de 30 de março
de 1964.

mar-

Universidade do Rio Grande elo Sul

Decreto nc 51.337, de 26 d!;:: outubro
de 1961, Suplemento do Duuío oucua

de 3 de novem,bro de 1961

Resolução Especial no 180, de 20 de
setembro de 1963, da c.e.e., Diário
oneiai ue 3 dE) outubro de lS6::!.
Uniuersuuuie Federal do ElO de
Janeiro

Resolução Enpecial no 224, de 24 de
março de 1964, da C. C. C, Diário
Djletal de 5 de maio de 1964.
Decreto nc 54.008, de 8 de julho de
1964, Diário Oficial de 9 de julho de
1904.
Untvers~dade

ae Santa cate-mo:

Decreto nv 51.524, de 26 de junno
de 1962, Diário Oficial de 6 de julho
de 1962.
Universtdade de Santa Matia

Decreto no 51. 652, de 9 de [aneíro
de 1963, Diário Oficial de 18 de je.neiro de 1963.
Decreto nv 51. 9'89_A, de 26 de a brfl
de 1963, Dz<jrio' Cütcíat de fJ de maio
de '1963.
UniV8iszda;üe

ae

São pauto

Decreto nv 52.367, de 19 de -gôsto
de 1863, Diürio Oticial de 23 de agôsto
de 1963.
'

Relação dos atos de enquadramento
do pessoal conctamte dos Quadros
de pessoal das Escolas Técnicas e
Industriais, vinculadas ao Ministé~
rio da Educação e Cultura, a que
se refere o artigo 1c do Decreto
54. D'36, de 21 de julho de 1964.

n"

Escok~

7'éC11ifWL de

Belo Horizonte

Resolução Especia.l no 184, de 27
de, setembro de 1963, da CC C, D.Q.
de 24 de outubro de 1963.
Escola Técnica de Goiânia

Resolução Especial nc 225-, de 24 de

março

de U)34, da CCC, D. O. de
1 de abril de 1964.
Escola Técnica Naci01!-al

Resolução Especial nc 195·, de 3 de
dezembro de 1963, da CCC, D. O.
de 11 ,de dezembro de 1963.
Escola Técnica do Recife
Decreto n? 52.766, de 25 de outuoro de 1963, D. O. de 29 de outubro
de 1%3.
Escola Técnica dle Salvador
Resolução E.special no 228, d-e 16
de junho de 18'64, da CCC, D. Q.
18 de junho de 1964.

de

Escola Técnica de São Luiz
Resolução Especial nv H12, de 12
novembro de 1963, da CCC D.
de 19 -de novembro de 1963.
Resolução Especial no 2'Ü3, de 10
dezembro de 1963, da CCC D. O.
13 de dezembro de 19-63.
Escola Técnica de São paulo

de
O.
de
de

Resolução nv 158, de 12 de julho
de 1963, da o c c, D. O. de 3 de
egôsto de 1963.
Escola Técnica de Química

Resolução Especial nv 2ü2, de 10
de dezembro de 1963, da CCC, D.O.
de 13 de dezembro.
Escola Inausirial de Aracaju:
Resolução Especíaj n'' 1'78, de 17 de
setembro de 1963, da CCC D. O. de
21 de setembro de 1963.
Resobucão Especial no 223, de 20 de
março de 196·1:, dá CCC, D. O. de
9 de a-bril,de 1934.

Universidades FederaM

Escota Iruiustruü Coriolano de
Medeiros

Decreto nv 51.391, de 1{} de janeiro
de 1962, Suplemento do Diaric OfIcial
de 22 de janeiro de 1962.

Resolução Especial no 176, de 17 de
setembro' de 1963, da CCC, D. 6. de
2 de oULubTo de 1963.
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Escola IndustriJa.l Deodoro da
Fonseca

Decreto no 53.719, de 18 de março
de 1964, D. O. de 23 de março de 1964.
Escola Industrial de Fortaleza

Resolução Especia,l nc 177, de 17
de setembro de 19,63, da cce, D.Q.
de 20 de setembro de 1963.

do Piauí, de' 'I'eresína; Estado do Piauí,
com os. cursos de FIlosofia, História
Geogorafla e Letras.
'
Art. 29. aete Decreto entrará em
vigor na data da sua, publicação.
Brasília, 23 de julho de 1964; 143('
de' Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flavio L'acerda

Escola Industrial de Natal

Resolução Especial ne 171, de 23 de
agôstc de 1963, da CCC, D. O. de
28 de agôsto de ,19&3.

DECRETO N° 54.039 - DE 23 DE
JULHO DE 1964

Escola Industrial de Teresina

Especi:a.J nc 226, de 24 de
março de 1964, da C<OC, D.O. de 17/
de aJbril de 1964.
RJ~solução

DECRETO N9 54.037 -:

DE

21

DE

JULHO DE 19f34
Revoga o Decreto nO 52.430, de 2 de
sete~bro de 1963.

o Presidente da República, usando
d.as atrih~ições que lhe confere o artígo 87, Item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto
nc 5-2.430, de 2 de setembro de 1963
que autorizou o Instituto de Previ-~
dência e Assistência dos Servidores
do Estado (IPASE), a assinar eonvênio com a «jâquitatíva :dos Estados
unidos do Brasil Sociedade Mútua d'e
Seguros Gerais".
Art. 29 o"presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1964' 'i439
da Independência e/76 9 da República.
H.

Altera á redaç,ão do Decreto n 9 383
de 20 de dezembro de 196'1
'

o presidente da R€ipúblka usando
da .atrlbutção que lhe COn!fe:e o ar...
tdgo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
O artigo úníc-, do Decreto n» 383;
de 20 de dezembro de 1961, passa a
ter a seguinte redação:
Artigo único, Ficam cO:ncedidas à
Universidade católica de Petrópolis'
na qual se transformaram as Fa-'
culdades Católicas Petropolítanas, situada na CIdade de Petrópolis; no
Estado, do .Rlo de .janeíro, GS regalias
de umversídade livre equiparada, ficando aprovados os seus Estatutos
qU.e .com êsts baixam, assinados pel~
Mmístro de Estado da rxtuceção e
Cultura.

Brasília, 23 de julho de 1964' 1439
da Independéncía e 7(iQ da RepJblica.
H. CASTELLQ BRANCO

Flávio Lacerda

CASTELLO BRANCO

DEORiEI'O NQ 54.040
DE 23
.JULHO DE 1964

Arnaldo Sussekind

DECRETO Nl? 54.038 JuLHO

DE 23 DE

DE 1964

COMede reconhecimento à Faculdade
Católi.ca de, Filosofia, do Pia.ui, de
Teresina, Estado do Piauí.
'

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.'87
Item I, da Constituição e nos têrmoti
do art. 23 do Decreto-leí nc 421 de
11 de maio de 1938, decreta:
'
Art. 19. E' concedido reconhecímento à. Faculdade Católica de Filosofia.

DE

A1Jfova o enquadramento do pessoal
da Superintendência do Plano de
valorização Econômica da Amazô"
nia, beneficiado pelas Leis 12-8 3.967
de 5-.'de outubro de 1961 e' 4.069:
de 11 de junho de 1962.

O Presídénte de Repúbl!i:ca, usando
das altrlbUli"ÇÕe,s que lhe contere o eetig{) 87, item 1, da Conststuâçâo e tendo em vista o disposto nas- Leis- números 3.780, de 12 de junio de 1960
3.967, de 1) de cntubvo de,1961 e,pa~
rágraro único dúaa-.t. 23 da. Lei nú-

ATOS DO PODER [ExECUTIVO

mem 4.069, de 11 de junho de 1962,

decreta:
Art. 19 Fica aprovado, na forma ~
anexos o enquadramento das runçoes

da superintendência do plano de _V!1-

lorízação Econômica da Amezonsa
(SPVEA), ocupadas pelo p~ssÜ'aa. be-

8. Luda Paulo sceree de vcsconceloe

cneves.

9, José Oaclos de Broto Vidal.
10. 'ççaddemae GOJes "roceetãns.
11. ReJll'aito Bendito.

12. Wolgramde .d~ Melo FOI1JS1eca.

nc 4.069, de 11 de j'U!I1Jlo de 19f)2, ao

Código: i\F.201.14.B
21 cargos
21 - Referência-base;
1. Arlcyne Joaquim de Andrade.
2. .Humoerto Rt'beirr'ü Bezerma ,
3. amaeonjta Oarvaãhc de Predtas,
4, weaõcmae Gareído Duarote vaaeo-

seguír enumerados:

5. H:i!1d.a, Rodrigues Franco.

nefícíado pelo art. 29 da LeI n 9 3.967,
de 5 de outubro de 1961. observado o
disposto no Decreto nv 48.921, de 8 de

setembro de 1960, alterado pelos Decretos TIS. 50.571, de 10 de mato de
1961, 52.144, de 2& de agôsto de 1963

e parágrafo 00100 do an-t. 23 da LeI

3,967
Série de ojaeses: Aímoxortte
Oódígo: AF-101.16.B
1 cargo

PESSOAL BENEFICIADO PELA LEI N9

1 - Referência-base:
1. Abelardo Apan-ecído Gaa'caa

vasccnceíos.

de

Oódâgo: AF-101.14.A
2 cargos
2 - Referêncía-bêJ.s.e:
1, Alvaro de Souza Medeíecs Embosa..
2.

Oe~eri.no

Maa'ínho cesta.

te.

6. .roão de Melo Saranva ,
7. Antônio gaâgado da Motta,
8. José Ovídio Amanajás da enve..

9. Maa'iaMolnteiro da SH'V'a.
10. 'Mauricio Fortes' Xaváer ,
11. Carlos Genésio Machado BI1B.ga.'.
12. Augusto Paes Barreto Júnior.
13. Smval Andrade Gonçadves ,
14. Lúcia Cuiaib3J11'O Pinto.
15. Wildson Oscar Negrâo Guimarães.
16. 'I'hereza de JesUS Leão Guíãhon .
17. MaT1a ceies-e Bentes SiqueiiTa.
18. .Máa-ío Rocha da Sil~a.

19. Amélíe Boffy Mal'alto.
-20. Bleamor penalber de oastuho.
21. Hortência Mal'j'a Pinto D'Orsi.

Código: AF-201.12.A

Sérde de Classes: Armazenista

Oóddgo: AF.IQ2.10.B
1 ca.rgo
1 - Referência-base1. .rosé Pereíra de Lemos.
Série de Classes: Assistente
comercuü
Código: AF.103.16.C

1 cargo
1 - Referêncda-base:
1. Mário Acabauassú Nunes.
Série de Classes: Oficial de
Administração

codígo: AF.2Q1.16.C
12 cargos
12 - Referência-base:
1. Rubila.r de Bacaúna ,
2. J·aJiT Oudaoamo,
3. Adher,bl3!lide Oláveina Melo.
4. Gl()l::dano/ Lucas da costa,
5. Theodonco die Almeida Nunes,
6. Act1lIl.>aii1do MOUl'a de Brito Pere:ilrra.

7. José Cidade die OJive1IDa,
,

1.
2.
3.'
4.
5,

se cargos
2,5 - Referêncía-baee:
Izebel de Uma Ointea,
vícenre H"'Jjet de Bacelãaa-.
Dera MarQa.l Oaa-dote.
Mma .éméua Batista Bayma..
Ja;yme Porbãno Nreg'1'ão da Síâva.

7.
8.
9.
10.
11.

Al,a,yde de Lima Baetos,
Guicmar Cunha.
Her~ey Pinto pau-nplona.
Maria Rtbeiro viana.
Raymunda . de Siqueira Mendes

a.oarios vasques.

Vallillloto.

12. Guiomar Celim..a. de Souza.~
13. Maria Perpétua Fontoura Ama-

nadás.

14, Maria de Nazaré Lemos Bolonha,
15. ViTgini·a Nelly Perreéra Barbosa.
16. Men-ía V·era Santos de SOUZla.

17. Ayl'ton Nolleto de Almeída..
18.
19.
20.
21.
22.'
23.

Beatriz Dias Fernandes.
Haroldo Ubírajaca de A1mei!dJa.
Radanundo N01JJ3JOO rerreíra.
Maria Izrubel Pinto,
'
'I'heophamêncía dos Santos P.ebii8Jo.
Arídéa de Assis MO!11oia"a,

ATOS DO PODER ExECUTnrO

24. Déa Lisbôa J?'eu:r~a .da .~va.
21> Nelson de Fl@U!eJ.11edo RnJbem-o.

26: DoloI'€lS jnsmamdes

oonçenves Pe-

reéra..
C}8J~e: Escre;ente-pacfllÓgrajO
Código: AF. 2M. 7
6

11>. Thomaz Antônio t.ccaec de A,l..

meada.

16. Alfredo Gados Cunhe. de OlJi:veiM.

17. Lucímar Silva de Pinho
.
18. Eteberg Lima Aleíxo. ..
19. Manoel dos Samtos Matos
:W. 'I'erezínhe de Jesus BEmit:às Sara-

tsna.

CM'g03

6 - RefeIlênüi,a-b2se:
1. Gi,s,alda oeste Marques,
2. Rcimunà:o da. Gosta Garcez ,
3. Sidney. Vaswncel'O\S QueWroz.
4. Raoimund:a Nal2i::úré do Rooário Ol~
veira..
1>. SéI'lg'i'Ü RpdJriWll€lS

d0

enve..

6. rven Dcmímgues rnes.

Código: AF-5t{}3. 7 . A
21 -careos

5.
7.
8.

Código: AF.50l.14
2 cargos

Referência-base:
Rita Maria de Olívesra Corrêa,
Leonel Monteiro.

21 -

1.
2.
3.
'4.
{).

rneese Taquígrafo

2 -
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Alzín'a Mendes F'reare.

EdmrlndoRondon.
Romeu Me-Io Bittencourt.,
Ivete Aguüa da Rocha.
Argentin.o do Br-asil Cartaoo'ell'es.
Marína Lúcia 'Márçal ,
<:o

9. Maogerída Oampoa de Lima.
1o. Ana Macr.-iJct Jinkiuigs Martins.

Referênda-b~e:

1. Aurol'a Ramos de Oampos Reis.

2. Roberta Oamdla. Sa.lgailiD .recoa.
Classe: gstenc-Dactilóçrefo
Código: AF-5G2.11
2 cargos
2 - Reíerêncía-base;
1. Raymundo Nonato -Duamte Voa·

rente.
2. Mana Graaíela Brigki:o dos Sam-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20..
U.

Nebly Ferreíaa Alves.

ThE'.ü;'eza FernM1àe.s Dias da ,Silv;a.
Mana Juracy de Barros.

Merta de Nazaa-eth Alves de Lima.
Alcyría Araújo de Souza Santos.
Pernenda de Barros Mendes
.
Alfredo Rodrtgues Santana.. '
Maa:ly Uchôa Diniz.
JOiS-e -Furtedo de Mirand,a.
Jooé Vieira de Castro.
Caa-los Aetrogdldo de Noronha Oae-valho.
-

Série de Classes: Assistente de
Administração

tos .:

Série dê Classes: Dactilógrajo
Cód:igo: AF-5'Ü'3.9.B
20 cargos
20 - Referêncte-baeer
1. Adólia Cavalcante Ledo.

, 2. María Pl'ado.
3. Ma,d8Jna Clarra. Gonçalves de

cac-.

M€m-

4. Maria. Luiza Oardoso.
1>. Neusa õaâmon SiJ.'Va.

6. Marta RiJbei<ro'

da

Gama

D'~a.

Lobo

7. Radmundc Nonato Monteiro Ma··'
Jato.
8. Helena "Menezes recmaeõce.
9. Alba Lourdes ,LOIPes Longchadlon.
10. Gilda da Silva Lima.
11. Maria Senhorinha da C.UOOa
StrimJ>l.
12. Jurema de Carvalho Marrtdna.
13. Olímpio Lg1éS1a'S DUaIDte M()['elm.

14. Iva.ny sarmento Franco.

Códdgo: AF-6G2.16.B
9 carece

9 - Referênci,a';'baee:
1. Adalherto da Süv;a Neno.,
2. João José Freire.

3. Paulo de Carvalho cruz.

4. Alvaro de Córdova Rodrigues
5. Marra Lydia Siqueira de Mendonça.
6. Jorge Corrêa Pinto.
7. José Moreira de Oliveira
8. Maria de Lourdes da Silva Car-

coso.

9. Luiz Maxtmíno de Miranda Corrêa Netto.
Código: AF-6ü2.14.A
9 cargos

9 -

Referência.Base:

1. Joao de Moura Neves

2. Joaquim Boulhosa
"
3. Miguel Neves Galvão.
4. Ormezmda Gomes Alves.
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Série .de Classes: Arquioista
Cód1go: EC-303 .11. C
4 cargos

5. Renilde Odete Pinheiro.
6. Adolpho Franco Neto.
"1. José Cândido oorrêa.

8. Edmundo Botelho. ,
_
s. Adainerto Pinto Guimarães.
Série de Classes:

Mecânico de MáquZnas

Código: A-1.300.12.D
1 cargo

4 -

Referêncía-jjase:
1. Antônio Nery ,

2. Armínío de Arruda Albernaz.
a. Albino de Moraes Cardoso Pereira..
4. MarIa José Ferreira de Arruda.
Oórngo: EC-3U3.9.B

1-

Referência-Base:
1. Orlando Rodrigues da Fonseca.
Série de orasses. 'TelefOnista
Código: CT-214.7.B
1 cargo

1Referência-Base:
1; Otnip dos Santos Ribeiro -.

6 cargos

Referência--Base:
Josepnína Chaves.
.joserína de Carvalho Migueis.
P-edro Corrêa Paíva..
Humberto Alcides pereira.
Geraldína Carvalho de Maga6 -

1.

2.

3.
4.
:>.

Iháes .

6. Maria José Martins Malty.

Série de Classes: Motorista

Código: EC':'303.7.A

Código: CT.40C.12.C

1.
2.
.'3.

4.

4 cargos
4 - Referência-Base:
Pedro Reis Menínéa..
Carlos Duarte geferíno ,
Rosendo Carlos dos Santos.
Francisco Nacíf ,

5 -

7 cargos

7 -

Código: CT-401.1O. B

1. Carlos Celso Gomes Nunes.
2. Raímunda Onveíra Carvalho.
:1. Maria Jrene Pimentel Corrêa .
4. waíkyrta Monteiro Castr-o.
5. Lucímar Oavalero da Süva.,
6. Maria de .Nazaré Amorím de Al-

5 cargos

7. Jalv,a ohucaír Granhen Brandão.·

meida.

Referência-Base:

1. norvn Marinho Mllhomen ,

Série de Classes: Redator

2. Amulfo Henrique da Silva..
3. JoSé Ribamar da Cçsta Marques,

4. Gregório Reis Menínéa.,
:5. Manoel paulo Prazeres.
Código: CT-001.8.A

7 cargos

Referêncía-Base:
Mário da Fonseca Pinto.
Francisco da Silva Matos.
Raimundo Araújo Monteiro.
EleadYr COêlho dos Santos.

~

1.

2.
3.
4.

Referência-Base:

-

5. EmH10 Bruno de Moraes.
6. Mário Alves de Albuquerque.
7. Josué Pontes Franco.

Código: EC-3ü5.18.C
1 cargo
1. Rubens Mendonça.

Código: EC-3ü5 .17 . J

1 cargo
1 - Referência-Base:
1. Antônio Carlos Simões.
Código: EC-305.16.A
1 cargo

1 - Referência-Base;
1. Adaucto Ignácio da. Rocha.

·Série de Classes: Auxiliar de B1!blJotecôrto

Série de ~ Classes': Zelador

oomgo: EC-102.7

Código: GL-1Q1.8.B

1 cargo

1 - Referência-Base:
1. Oswaldo JOSé de Lima Mata.

1 -

1 cargo
Referência-Base:

1. Hermenegildc da Sllva Ribeiro.
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Código: GL-101. 7.A
1 cargo
1

_Referência~Base:

1. Odilon Yieira da Silva.
Série de claesee: Guarda
Código: GL-203.1O.B
8 cargos
8 _ Referência-Base:
1. Mário Capitulíno Barbosa,
2. Ldberato Carneiro da Silva.
3. Anisio Gemes de Moraes.
4. Raimundo Sagratsky de Olíveíra.
5. Lourival Freitas.
6. Raimundo Martins Paiva.
7. severino Bezerra da Silva.
8. Victor Nunes da Silva.

Código: GL-2Q3.8.A
8 cargos
8 -

Referência-Base

1. José Maria Rodrigues de Moraes.
2. Oswaldo Alves de Souza.

3. Elmir Maramaldo Bastos.
4. João Melcfuades de Souza.

8. Almérlo dos Santos.
9. .rcrrerscn Júpiter Senna Lopes.
lO. Renato Martin.Rodrigues.
11. Armando Barjones de Miranda.
12. Silvio doa. Silva Borges.
13. Alcides Alves dos Santos.
14. Paulo Lopes de Lima.
15. Raimundo Wilson de Almeida.
Código: GL-S03. 7.A
15 cargos
15 .: Referência-Base:
1. oswaldo Nazaré -Paraguassú .
2. Manoel Nortánho Rodrigues Sodré
3. Luiz Ferreira.
4. Carlos Dias' Reis.
5. José Luiz de Souza,
6. Serapião Silva Santiago.

7. Cesário Dias Guimarães.
8. João Paes Rodrigues.
9. Epitácío Cabral dos Santos.

10. Antônio Sebastião dos santos.
11. Nestor Nery Saldanha.
12. Manoel Oamtlo.
13. Nortval Pantoja de Castilho.
14. Quintino Bentes Soares.
15. Raimundo Farias Lopes.
Classe: '"'TrabalhadOr

5. Francisco Sales de Araújo,

6. Coracy da Silva Matos.
7. Ermelindo Tlago da Silva.
8. Antônio Ignácio de Souza.

Série de Classes 'Porteiro

Código: GL-302.11-B
2 cargos

Código: G L-402.1
4 cargos
4 - Referência-Base:
1. José do Carmo Coêlho.
2. VictCtr -PânfilG Garcia Filho.
3. Ademir Antenozino Monteiro.
4. Otacílío Ataide dos santos.

2 _ Referência-Base:

Série de Classes:l'êcnico de
Contabilidade

1. Alvaro de Moraes O::trdcso.

2. Bernardo Mendes da Silva.
Código: GL-300.9.A
2 cargos
2 -

Referência-Base:

1. Francisco Assis da Silva.

2. Manoel Pinheiro- da Silva.
Série de Classes: AuxfUar de portart'(t

Código: GL-303.8.B
15 cargos
15 -

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Código: P-701.15.B
7 cargos7 _ Referência-Base:
Maria CléIia dos Santos.
Alba Passos da Silva.
Altembrlno trcíracy de Souza Ferreira.
Maria zarjra PôrtovMedeircs.
Edmundo Carvalho de Fernandes
Gomes.
Miguel Pereira da' Silva Lôbo.
Flávio Pinto Ferreira.

Referência-Base:

Antônio Carlos Leão.
Walter Pedro de Castro.
Solermo Camarão Barbosa.
Manoel Borges Neto.
5. Orlando .ta Silva Xavier;
6. Nestor Boaventura.
7. Antônio Dantas de Oliveira.
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7 -

Código: P-701.13.A
7 cargos
Referência-Bo.-se:

1. Carlos Galvâc Brandão.
2. Díonéa Teixeira de Souza.

3. Dirce Terezinha Ferreira Gomes.
4. Enair Pessôa Pampolha,
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Série de Classes: Tradutor

5. R.aimmrdo Ncnato Brasil Freire.
s, Elayde Fiel da Serra Freire.
7. Maria da Consolação Pintá Leal.
Série de" Classes: Desenhzsta

Código: P. 1001.16.C

Código: P.2201.16.B
1 cargo

1 - Referência-Base:
1. WalkYl'ia d'e Oliveira Mello.

1 cargo
1 - Referência-Base:
1. Itamar - Ribeiro de Magaêhâes e

Souza.

Série de Classes: Agrimensor
Código: P .1203 .16. C
1 cargo

1 - Referência-Base:
1. Cezar Bernardo do Nascimento.
Série de Classes: Auxiliar de
Engenheiro

Oódígc:

P.1204~.13.B

cargo
1 - Referência-Base:
1. João Agostinho Santos Miranda.
1

Série de Classes: Engenheiro
Agrônomo

Código: TC.1Ql.13.B
1 cargo
Referência-Base:
1. Geraldo Dalette Pinto de Lima.
1 -

Série de Classes: contadOr

Código: TC.302.18.B

3 cargos
3· - Referência-Base:
1. Sebastião Botelho Junior.
2. Orlando Brito Duarte.
3. Joâo.de Farias Barros Junior.
Código: TC.302.17.A
4 cargos
4 -

Código: P.1204.11.A
1 cargo

1 - Referênoía-Base:
1. José da .Costa Nascimento.
Série de Classes: condutOr de
Topografia

Código: P.1205.13.B

1 cargo
1 - Referência-Base:
1. João Nepcmuceno de Souza.
Classe: Auxiliar de .Medição

Código: P.1206.6
2, cargos
2 - Referência-Base:
1. Pedro José de- Brito.
2. Raimundo Fernando Pantcja,
Série de Classes: Auxiliar de
Estatístic.o

Código: P . 1402. 10-B
1 cargo
1 - Referência-Base:
1. Orlando Nazareth Araújo Mergulhão.

1.
2,
3.
4'.

Referência~Base:

Hilton de Oliveira .Bouza.
Edir Hilário Barreto da Fonseca,
Alexandre Matlas d'a Silva Santos
Armindo Nunes da Silva.
Série de Claesee; Engenheiro

Códígo: TC. 602.18. B
4 cargos
4 - Referência-Base:
1, Roberto de La Rócque Soares.
2. Frederico Carlos Soares Campos.
3. Lourival de Oliveira Bahia.
4 ~ Joaquim Rcdriguea Pôrbo.
Código: TC.602.17.A
4 cargos
4 - Referência-Base:
1. Mário .Jurandár Reis.
2. Christiano -Ioaquím da Silva.
3. João de Oliveira Aleixo.
4. Ronadd Costa BJTI·ajo.
Série de Classes: Jfédico

Código: TC.801.18.B
1 cargo

1 - Referência-Base:
1. -Augusto Benedito de Leão Guilhon.
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Série de Classes: Atmoxariie

8. Paulo Brito Chermont.
9. Secundíno Hoy,O~ Filho.
10. waimír de Oliveira e Silva.

Código: AF-10l.14.A
2 cargos

2 "'- Referência-Base:
1. Iver Coêlho Lima.
2. 'Nice Cardoso de Freitas Guimarães.
Série de Classes: Armsizenieta,
Código: AF-102.8.A
11 cargos
11 - Referência-Base:
1. Aríosvajõo. Guimarães Moraes.
2. Carlos Ferreira de Almeida..
3. Heliodoro Brabo Nogueira.
4. José _Nogueira.
5. Manoel Pereira Teixeira.
6. Ornar 'José ó'e Vasconcelos AI~

meída ,

7. Paulo Soares do Nascimento.

8. Raimundo Marques' Neto.

9., Raimundo Nonato Garcia Filho.
10.• Raul Lopes Gonçalves.
11. Werneck Hermes de castro.
Série de Classes: Oficial de
Administração
Código: AF-201.12.A
11 cargos
11 - Referência- Base:
1. Armando, da CUnha e Silva.
2. Benedicto Antônio Soares

de
Mello.
3. CarIcs Plácido de Castre.
4. Ilza Pitaluga de Moura.
5. Luiz Carlos de Aguiar.
6. Maria da Glória ouiaoano Soares
7. Maria 'de Lourdes de Andrade
Normando.
8. J\.ariâ de Nezareth Menezes.
'9. Napoleão de 'oliveira Martins.
10. -Raámundn Vicente costa.
11. Regina Coelí Barros Corrêa.

Classe: Bscrerente-Dactüõçraro

Código: AF-204. 7

27 cargos
27 -

1.
2.
3.
4.

FilhO.
5. Cecilia de Carvalho Costa.
6. Edi Bicudo.

7. Edson Pessôa de Carvalho.
8. Euclides Pessôa do Nasclmenfo
Filho,

9. Hamilton Ferreira de Souza .rumor,

10. Inocêncio Martyres Coêlho,
11. jvanildes Franco Ernesto.

12. Jarila Gomes dos Reis.
13. João Bento Corvêlo.
14. José Maria Lameíra Meninéa..
15. José da S'ílva scrãüo- de Assis
Carvalho.
16. Maria à'e Nazaré SiqueÍTa Valente
17. Mário José Carvalho Machado, .
18. Milta Pinheiro de 'Carvalho.
19. Paulo Bízí dos 'Santos.
20. Rafmurída Fausta de Sena Borba.
21. Reinaldo Conceição Lima.
22. Ronaldo Fontoura Amanajás ,
23. Ruy Sérgio Melo Mendes.
24. Sebastíana Campos Fernandes.
25. Selma Freire .gampaío.
215. Vicente de Paula Oliveira.
27,. Yolanda de Jesus Lima.
Série de Classes: Técnico Auxiliar
de M eccnização

Série de Classes: Escriturário

Cdd'go: P...F-202.8.A
10 eargcs
10 -

Referência-Base:

1. Anna Thereze Gutierrea.
2. D' Artagnan Palmeira da silva.
3. Francisca Holanda Bezerra.
4. Fulgêncío Gama de Assumpçâo.
5. Henoch Guimarães de Souza
Athayde Neto.
6. .rose Carlos Acíolí Pinto.
7. José Raimundo Batista da Silva.

Referência-Base:

Adilson Araújo de Souza Santos.
Anna Maria Carneiro àe Amorím ,
Benedita Eleanor Maria Cézar ,
Bruno de Moraes Bittencourt

1.
2.

3.
4.

Cód1go: AF-402.9.A
4 cargos
4 _ Referência-Base:
Antônio Pereira Feijó.
Manoel José Corrêa Neto.
Paulo Serg'o Fontes do Nascimenta.
Severino Ferreira Barros.
Classe: Taquígrafo

Código: AF -soi. i4
1 cargo
1 - Referência-Base:
1. Maria de Lourdes Souza Góes.
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7. José Augusto da Silva Reis.

Série de Classes: Dactilógrafo
Código: AF-503. 7 . A
34 cargos

34 1.
2.
3.
4.

iEXECUTIVO

B. José Cardoso da Cunha Coímbre.,

9.. Leopoldo Péres sobrinho.

10. Oswaldo de Mendonça Vianna.
1.1. Piruncy Gomes de Castro.
12. Raphael Mário de Mendonça oo,

Referência-Base:

mes.

Alberto Corrêa Lynch.
Benedito AfolJ.SO de Souza.
Celta de Barros Virgolíno.
Edna. Sampaéo da Cunha.

13. Sebastião Batista de Melo.
Série de Classes: Pedr(Jlro

5. Eduardo de Souza Pereira.
6. Fernand'o Duarte Rayol ,
7. Francisco de Assis Pinto da Silveira.
8. Ivone sanes Couto.
9. Izabel Thereza de Alencar.

3.

12. Laura Maria Lima Alves.

4.

13. Lia Carvalho de Magalhães.
14. Lucia Pinto Ribeiro.

15. Lucila Gama. Evangelhista.
Auxíliadcra

Paula.
17. Maria
Paiva.

do

Teixeira

Carmo

Série de Classes: Pintor

de

3-

18. Maria. Elza Fernandes PireS.

guetredo.

Ivo.

Esther

Velasco de

,.

33. Waldir Sanes Couto.
34. W·.alter Salles CDutO.

Série de Classes: Assistente de
Administração

Código: AF-602.14.A
13 cargos

13 - Referência-Base:
1. Alice Teixeira de Sena,
:;). Antônio Félix de Melo.
3. Dulcemar Ferreira Frazão.
4. Eidorfe Morcea..
6. Georgma Muniz de castro;

Código: A-201.1
3 cargos

Fi~

31. 'I'herezinha de Jesus Alves.
32. Ubírajara Moreira Rodrigues de

Fritz Louis Ackermahn.

Classe: Aprendiz

Guedes

30. Rosa Maria Carvalho de Magalhães.

~.

Referência-Base:

1. Carlos Rocha de Miranda.
2. Orlando Góes.
3. Waldemar de Alcântara Freitas.

Dias Maia..

25. Paulino de Brito Chaves.
26, Prhníta Serra Evangelhísta..
27. Raimunda Eunice Gomes do nosárfo.
28. Raimunda Mattar Baltazar da
Silva.
29. Ronaldo Augusto Pinto Pam~
plana.

Souza.

Código: A-105.8.A
3 cargos

Vasconcelos

19. Maria Henríqueta Fonsêca Carreira.
20. Maria de Jesus Pinto Ferreira.
21. Maria de Nazarg
22. Maria da Salette
23. Maria Thereza
Sucupira.
24. Mary Magdalena

4 cargos
Referência-Base:
Edgar Alves da Silva.
Francisco de Lira Lobato.
Raimundo Nonato dce Santos,
Sandoval Silva Nascimento.
4 -

1.
2.

10. José Paulo de Souza.
11. José de Souza Gorayeb.

16 ,L Maria

Código: A-101.8.A

3 - Referência-Base:
1. Claudionor Pereira de Oliveira.
2. Dilermandc Ba;jsro. do Nascimento.
3. Oscar Gil r.tsoõe.

,

Classe: Auxiliar de Artífice

Código: A -202.5

1 cargo
1 - Referência-Base:
1. Manoel Franco Filho,
Classe:

A' ~ífice de Mamüençõo

Código: A.305. 6 .
1 cargo

1 - Referência-base:
1. Inácio creíra da Silva.
Série de Classes: Cozinheiro
Código: A_5Ul.5. A
J
1 cargo
1 - Referência-base:
1. Maria Benedita de Carvalho,

5'Z;
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Série de Classes: Mecânico

Série de Classes: Copeiro

de Máquinas

Código: A.504.4.A

1 cargo
Referência-base:
1. T n-nardo .ouaa Bacelar.
Série de Classes: Carpinteiro
1 -

Código: A-601.8.A

12 1.
2
3.
4.
5.

6.
7.
'8.
9.
10.
11.

12.

1.
2.

12 cargos
Referência.Base:

Antônio Pimentel Pedroso.
Augusto Ferreira Martdns.
Oríspim Magno Po: - -a.,
Domingos Castro.
Francisco Oliveira.
José Calixto da Silva Souza.
Luiz Tapajós.
Manoel Corrêa Cardoso.
Nilo Castro da Silva.
Noé Ribeiro de Lima.
Raimundo Gonçalves Pompeu.
Renato Pedroso .
Série de Classes: Marceneiro
Código: A-603.B.A
2 cargos
2 - Referência.base:
Raimundo Marinho Alves.
Tomaz Lopes _da Bilva ,
Série de Classes: Eletricista
Instalador

1.

2.
3.
4.
5.

S.
7.

Código: AM1306.8.A
7 cargos
7 - Referência-base:
Antõn.c da Silva.
Edgar Cabral da Padxâo .
Joaquim Brtndeíro Maia.
Miguel Amaro Mussí .
Raimundo Silva.
Sebastião rtaímundo de Moraes.
'I'ércío """",tista do Nascimenbo .
Sél~.;.

4 cargos

Referência-base;

1. Eliseu Corrêa da Costa.
2. Genésio Pinheiro da Silva.
3. Haroldo Clóvis Leite.
4. José. Ferreira Lopes.
Série de Classes: Eletricista

Classes: Lubrificador

3 cargos
Referência.base:
1. Arlosvaldo da Silva Amaral.
2. Manoel da Vera Cruz Lira Mo-.

3 -

reir:3. Satdro .....ires de Assis.

Série de Classes: Soldador
Código: A-1706.8.A
l'cargo
1 - Referência-base:
1. Dionísio dos Santos de Jesus.
'Série de Classes: Mestre
Cód'

Código: A-S02.8.A

4 -

d

Código: A-1602.5.A

6 -

A-1801.13.A
6 cargos

Referência-base:

1. Antônio Guimarães Nogueira.
2. Antônio Jesus e Silva:

3. João AbiUo dos Santos.
4. João Ma:rcelo de Castilho Filho."
5. Orlando Leite de Souza.
6. Tucldídes Antônio Godinho deOliveira..

Operador

Código: A-803. 8. A
2 cargos

Referência-base:
1. Raimundo Rodrigues da Silva.
2. Virgílio Bandeira do Nascimento.
Série de Classes: Bombeiro
2 -

Hidráulico

Código: A-1201.8.A
1 cargo

Referência-base:
1. Nestor .Jarvalho da Silva.
1 -

Série de 'nesses: Telegrafista
Código: CT -207.12. A
6 cargos
- Referência-base:
1. Antôni-o .V.ioreira de Souza.
2. Bonfim TÔITes Cavalcante.
3. José Dionísio pereira.
1. Overlandy Costa.
5. Pedro Rodrigues de Líma..
6. Valdir Antônio da Silva.
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Série de Classes: Motorist'a
CC~:go: CT..,401.8.A
21 cargos
21 -

Refe- - -cía.base:

1. Antônio Gama Martins.
2. Antônio Lopes de Moraes Cardoso.
'
3. Antônio de SOuza.
4. Arquímedes Pacheco 'Barbosa.
5. Deoclecíàno :--"~itas da Silva.
S. Edmílson Marcolino de Souza.
7. Guilherme de Olíveh'a ,
8. Helvêncio Smorím ,
9.JIi1ário· Oliveira Damasceno.
.Iacob José da Silva.
CL1. J'osé Maria Araújo Monteiro.
12. Nélio Ferreira de Oliveira.
13. Nilson Couto Ribeiro.
14. Osvaldo Pereira de Oliveira.
15. Pedrc Silva de Oliveira.
16. Prisco Pinto dos Santos.
17. Raimundo Monteiro dos Santos.
18. Raimundo r-antoja de vaseonee,
los.
19. Sebastião Rufino da Silva Filho.
20. Valdívíno Batista da Silva.
21. Wilson Gonçalves Nazárío,

Série de Classes: -Professor
de Oficios
Código: EC-513.13

1 cargo
Referência-base:
1. Francisco Edgar doa. Silva.
Série de Classes: Serviçal
Código: GL_102.5 ..I\
1 cargo
1 - Referência-base:
1. Durcelina Meíreles.
1 -

classe: Servente
Gódigo: GL:l04.5

ãü.

Série de Classes'; Tratorista
Código: CT-4:0:2.7.A

3 cargos
3 - Referência-base:
1. Antônio Medeiros.
2. Gumercindo dos Santos.
3. Simplícío Pereira -dos Santos.
Série de Classes:

17 cargos
17 _ Referência.base:
1. Antônio Moraes Silva.
2. Artdmidorc Antônio Aibdon.
3. Benedito Marques da Silva.
4. Díníz Pereira Carrera.
5. Eugênio Gomes da Silva.
6. Francisco Hosánan dos santos.
7. Franc.cco. Teixeira de Azevedo.
8. Haroldo Gama dos- Santos.
9. Irandir "v.Iascarenhas Barbosa.
10. Joaquim Pereira dà . Costa.
11. José da Costa Leite.
12. José Duarte de Castro.
13. José Maria Moreira.
1 . Manoel Luiz Rodrigues.
1'5. Mari.:::el Matos Pereira.
16. Radífo Oarvalho Nunes.
17.. Raimundo Nogueira da Luz.

~Arqui?Jista

Código: EC-3Ó3. 7. A

6 cargos
6 - Referência.base:
1. Emanuel Matos Palheta'.
'2. Jerônimo..Corrêa Bodré .
3. Joaquim Sérgio da Silva Otero
Seabra .

4. Marília phllomenaMonteíro Chaves.
5. Safira Fartas Leitão.
'6. Sérgio Cavalcante Guerreiro,
Série de classes: Redator
Código: EC-305 .16. A

1 cargo
1 - Referência.base:
1. Waldir de Carvalho.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Série de Classes; Guartia
Código: GL-203.8.A·
13 cargos
18 - . Referêncía.base:
Agnelov Pínheíro Barbosa.
Alziro Queiroz de Almeida.
André de Lima Brícío .
Antônio d-e Oliveira.
Antônio Santos da Silva.
Aristides Raimundo da Silva.
Edgar de Assis Pantcja..
Euclides Nery Santos Nascimento.
Framclsco Gonçaâves de Sena..

10. Gi:1 Man'-qtli81S Batdste..

11.
12.
13.
14.
1'5.
1'6.
17.

Hugo L-Qpes Nero.
João Alves.
João Gonçalves de Sena..
J,osé J'aJ~yt!1ltho D'Siquedm.
Manoel seotos da ooete:
Raámundo Gomes da eãve
valdemau- F1em"<€tirrIa de Melo.

18 .. V:irgillio Gomes da Silva ,
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Série 'de Classes: Au.xiltar de
Portaria:

Oód!ig1o: GL-303. 7.A
28 CM'gIOS

28 - Rie:t,ielrência-<b8.lS:e:
1. Alcim'M" Fl'laJIlcil.':ICO .Oio:'ene cardo8.0,

Al'V0lt'o
Alvarco
Alvaro
Oarâos

Ailmedda ~:rcila. .
de Fig;uedrredoB)atrros.
jnràmclsco de olive1rla.
Pacheco Barbosa.
oeeãos Vi'lhêna Barbosa.
7. DMS'om Chaves Souto.
8, Domdngoa rue M&i'S Picanço.
9. Elias Man-ques da ooste..
10. ElialS da' Sdlva Costa.
11. Germamo Rubím oecrea e SUw,.
12. Henmque Maaquee.
13. J-oão de Castro xacír:
14, .João Mendes Pereira.
15, Joaquim Lopes Hiernl:"iques.
'16. Jorge Lucas de Souza.
17. José Cândido Ball'oooa Neto.
18. José Lima Gomes.
19. José RJaliJmundJo da Silva Oastro.
20. Luiz Florênoío õam-íaiha.,
21. Luiz Guilherme Lourenço Silva.
22. Moacir TôIT'eS da costa.
23. Pedro Ferredra, da SBm rame..
24. Raémundo Bsetos de Aguli·all·.
25. Rubens de Lima Costa.
2.
3.
4.
5.
6.

26. Waa:cI:on1ilrrQ Pereira r.coeze.

27. Waltler Me-ncIrers de Oléveàra..
28. wílson Ferreíma da Sd!1va.

Classe: Trabal1Uf,dor
Código:

GL~402.1

22'. Lud'Z Ferreira da Ca.'Iuz.
23. MaiIlJacés Rodrigues Batista..
24. Mamoel BOOd'e.i.lfo M<3.Ii.a.

25.
"'6.
27.
28.
29.
30.

Manoel Oastro de Almeéda.,
Manoel Mail'Jano Maciel.
Maa'it1nho Pereéra do oaemo.
Pedro COrrêa. Pícançc.
RJadrl!Jjoodo Santana.
Roberto Piedtroso Ramos.

aliasse: Operário Rural
Código: P-297-6
2 cargos
2 - Refel1"êlIl'CÍJa-beee:
1. Adaâgâso Leá<> Th.belo.
2. raeencísco COrrêa de Olti'Veill.'a.

Classe: Capa,taz Ru.raZ
Códilgo: P-2ü8.3,

lea_
l _ Renerêncéa-basa1. LudalTho Corrêa de MdirattlJdla.
oíasse: Auxiliar Rural
Código: P-2'iJ.9.3
2 cargos
2 - Referêneía-base:
1. Aureliemo Pínheéro Tôrres,
2. CÍ-Dffi''O José ela S!i1V<l.
Série de Classes: Fotógrafo

Código: P·502.'S.A
1 õacgo

ao cargos
recrerêccaa-base:

30 1. Ahedi'as ooorêa de Olweira.
2. Abenatad de S-OU21:1.
3. Adil:JamO Gemes de Azevedo.

4. Antônío Ba.tista dos gentes.
5. AlIltôn:io Fig:u-e:ilfa Afilhado.
G. Antônio de Oliveira Junior.
7. Antônão Orlamdo da Silva.
S. Amrtônd'O acdrãcues de, scuaa.

9. Armando M':Mmns.,
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Braulíno da Silva rxasaeie.
Francísno de Castro.

FlriM'lcis-co -retacíae, costa.
Frederíéo de Oldvedra,
Gemicrll'aln-O Feamàndes .
Guíêheame Bentes.
IrnICii:do oastro de scuza.
Iracildo Pena de Assunção.
Joã:o Amâncio de Souza.
.Icsé Camro de Almeida.

20. Lauro dos semcos.
'
21. Lom'VnJl oeetoo de A1anieid::a.

1 -

Referênci-a-base:

1. Milton Joãio Siqueira Corrêa.
Série de Classes: Classificador de
produtos Animais e .Vegeta.is

Código: P-602.12.A
1 cargo
1 - Referência-base:
1. Eudes Dant'as.

Série de Classes: Técnico de
Contabilidade

Código: P-791.13.A
1 Cargo
1 - Referência-base:
1. Oamilo Gomes de Atooyde Filho.
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3. Hilton Andrade.
4. Luiz Carlos pa;rdal.

Série de Classes: Desenhista
Código: P.l.OO1.12.A

5. Manoel Lima.
6. Osmar AlVES Pantoja.

4 'cargos

4 -

Referência-base:

1. Adamor Andrade do oouto.

Série de Classes: Tradutor

2. Adherbal Arantes de Melo . .
3. Alva.To pa·z Passos da Silva.
4 ..Pedro Moreira de Araújo.

Código: P-2.20r.14.A
3 cargos

Série de Classes: Mestre de Obras

Código: P_1.202.12.A

3 -

1 Cargo

Referência-base:

1. Délcio Seawright Salgado.

2. Helena da Gama. .de Oliveira e
Souza.
3. J'oão Ribeiro Pinto.

1 - Referência-base:
1'. Silas Cândido do Nascimento.
Série de classes: Agrimensor

Série

Código: P-1.203.13.A

âe

2 --:- Referência-base:
1. Antônio DarIas' perdigão

4 Cargos

Be-

Série de classes: Auxiliar de tmçenheiro
Código: P-1.204.11.A

7 Cargos
7 _ Referência-base:
1. Antônio Roberto pinto Guímarães.

2. Domingos
Amaral
Acata uassú
Nunes.
.
3. Bdgar Ribeiro dos santos.
4. Frederico Guilherme Chaves.
5. Geraldo Lopes Daltro da Silveira.
6. Jorge Olavo Bentes Cruz.
7. Pedro Paulo da Mata Guerra
Ohermont;
Série de Clàsses: Condutor de,
Topog;.afia

Código: P-1.205.H.A

1 Cargo
1 - Referência-base:
1. Arhndc Ferreira. dos Santos.
Série de Classes: Labcratorista

Referência-base:
Elias José zagurv.
Francisco das Chagas Uchôa
Guerra.
Miguel Al'aken de Almeida.
Osvaldo Paíva da Vem Crua.
4 -

2. Gregório Fonsêca da costa.
1.

2.

3.
4.

Série de Clsases: Químico

Código: TC -

202.17.A

1 cargo

1 _

Referência-base:

1. Clara Martins Pandôlfo ,
Série de Classes; CiJntad6r

Código: TC· - 302.17.A
2 cargos

2 - Ref€rência-b.a.se:
1, José Ma.ria Plaíalha..
2. Messilindo Teixeira Lima.
Série de Classes: Economista

Código: TC -

Código: P-1.602.8.A

501.17.A

2 cargos

6 cargos

2. Deocletc Neves Gonçalves.

Engenheiro~Agrô

Código: TC-101.17.A

zerra.

6 - Referência-base:
1. Benedito santos.

Classes:

nomo

2 Cargos

Referência-base:
L Alípio Sebastião Martins.
2. Sebastião Rabelo Mendes Filho.
2 -

ATOS 00 iF'ODER EXECUTIVO

Série de Classes: Engenheiro
Código: Te -

602.17.A

6 cargos
6 _

Referência~base:

1. Antônio Carlos de Carvalho Mesquita.
2. Antônio da oeste Lopes.
3. Gestão Queiroz Santos.
4. Heber Rodrigues Compasso.
5. Oscar Dias Teixeira.
6. Pedro Helio de Moela.
Série de Classes: Ciru'rgião~Den
tista
Códdgo: Te -

901.17.A

1 cargo
1 - Referêncía-base ;
.1. João Charles Pktton.

Série' de Classes: Veterinário
Código: TC -

1001. 1'7.A

2 cargos

2 - Referência-base:
L Antônio Carlos vermcãno Valria
de Abreu.
2. Luiz Octávío Vergolin::> de Mendonça.
.A1't. 2.9 O enquadramento a que se
refere o artigo anterior constituirá a
Parte Especial do Quadro de Pessoal
da. S.P.V.E.A., na conformidade do
disposto na Lei no 3.780, de 12 de
'julho de 1900.
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Art. 3.9 Os valõres dos níveis e
respectivas referências constante, dos
anexos a que se refere o art. V'· dêste decreto, são os previstos no Anexo
l i (Tabela de Retrlbutçâo - A Vencimentos de Cargos Efetivos)
constantes da Lei n.93. 780, de 12 de
julho de 1960, alterados pelas Leis
na. 3.826, de 23 de novembro de 1960,
4.069, de 11 de junho de' 1962, 4.242,
de 17 de julho de 1963 e 4.345) de 2{;
de junho de 1964.
Art. 49 O órgão de pessoal competente expedira os títulos aos servidores abrangidos por êste decreto.
Ar-t , 5.9 O enquadramento a que se
refere êste decreto não homologa as
situações que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito adménistratívo, venham a ser consideradas nulas, ilegais ou contrárias às
normas administrativas em vigor .
. Art. 6.9 AB vantagem ncencetras
dêste decreto vigorarão a partir de 6
de outubro de 1961 e 15 de junho de
1962, conforme se trate de amparo
pelas Leis ns. 3.967 ou 4.069, resnec-'
tivamente.
.
Art, 7.9 As despesas com a execução
dêste decreto correrão à conta das
dotações da S.P.V.E.A,
Art. 8.° O presente decreto entra..
rá em vigor na. data de eua tpubllca. dêste decreto correrão à conta das
trário .
Brasília, 23 de julho de 1964; 143.Q
da Independência e 76.9 da República.
H.

CASTELWBRANCO

O. Cordeiro de Farias
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DECRETO N9 54.<>41 . . :. . .

DE

23 'DE

JULHO DE lS64

Cria e inClui cargos -novos, bem como
retifica o Quadro de PessOal da
Uniuersuuuie de santa Maria, e dá
outras providências.

o presidente da República, usando
das atrrbuíções que lhe confere o artigo nv 87, ítem I, da Constttuição
F2d2Tal e, tendo em vista. o disposto
no art. 56 da Lei nv 3.780, de 12 de

julho de 1960, decreta:
Art. 19 Ficam críedos ve incluídos
nu respectivas Classes ou Béríe de
Classes da Parte permanente do Qua_
- dro de Pe-ssoal' da Universidade de
Santa M0.Tia, "OS cargos constantes da
Tabela' anexa,

Art. 29 Firo. Igualmente retificado,
na forma do anexo, o Decreto 51.652,
de 9 de janeiro de 1953, Parte Espe-

cial, bem como à relação nominal que
o acompanha, prevalecendo seus efeitos a partir de 15 de junho de 1962.
a saber:
Série de Classes:

Armazenista

Código: AF-IQ2. 8. A

8. Napoleão Saohis ,
9. jcainer Oscar Müller.
lO. Wilson. Dias,

11. Nelson Edison Pícctni Caneda..
Série de Classes:

3 cargos
3 - Referência base:
2. Euclides vícíra Pedroso.
3. Agenor Antencr Brubtd.
Série ,de Classes: Professor de Ensino
Superior

Código: EC-502.18
9 cargos
9 - Referência base:
1. Alberto Thomaz Londero.

2. Amaúryvàpell Leng .
3, Domingos' oroesetü.
4. José Mariano 'da Rocha Filho.

5. Leovegíldo Leal de Moraes,

,6. MIguel de Andrade Neves Meirel-

les.

7. Hélios Homero Bernardi.

8. Lamar tíne Souza.'
9. Romeu Beltrão.
Série de Classes: Assistente de Ensino

Série de Classes: Oficial
de Asiminietraçõo

Códig-o:

Buuenor
Código; EC-503.17

AF-~01.12.A

10 cargos

10 - Referência base:
9. Antônio Carlos Tôrres,
10. Hernant Haag Chagas.
Série de Classes:

Escriturário

9 .cargos
9 - Referência base:
8. Almir Machado Marehíorí .
9. Robert Jcachímovits .
Série de Classes: Instrutor de Ensino
Superior

Códlgo.. AF-2G2.8.A

5 cargos
5 - Referência base:
5. 'I'hereza 'silva' de Olíveíra..
Classe: Escrevente datiZó(JTajo

Código: AF-204. 7

11 cargos

11 - Referência base:
1. Ad.ão Rios Rocha.
2. Artadne Hansen Mothel.

3. Carlos Domingos Finger da Silva.
4. Irts Sônia Roenau .
5. Lso~ina Antunes Sampaio.
fi. Juheta Londero Díaa.
7. Marina da Silva snveíre,..

Carpmteírc

Código; A-601.8.A

Código: EC-5Ú'4.!ti

42 cargos
42 - Referência base:
4. Antônio Antunes Planalla.
5. Armando Adão Ribas.
6. Arthur Marques Pfeifer .
7. Carlos Kníjnik .

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Derblay Galvâo.
Dilon do Amaral.
Díve Maria Casscl .
Edy Paulo Pereira dos Santos
Eleutério Araújo Martins.
.
Fernando Ramos.
Flávio Martíní ,
Gerváslo Medina da Silveira
Hamilton Almeida Meehael , .

17. Híran Porcdúncula..

ATOS no 'iPonER EXECUTIVO

18. ratõorc Agostinho oaí.
19.
20.
21.
22.

JOsé Antônio arenner.
JOSé Basílio da R01)ha Netto.
Josmo Guimarães. '
Klerbs Flôres Raubold.

23. Loreno Covolo.

24. Luiz Guilherme do piado veppo.
25. Mário Ferreira.
28. Máximo Ivan Luchesí Knakfua.
27. Paraguassú Garcia F'lõres.
28. Raphael Selgman,
2P. Raul Aguirre.
30. Romeu Frassebto.
31. Rubem vatenecn, Furtâdo Fabricio da Silva.
32. Ba.ul Castan.
33. Syrley Scottd.
34. Tabajara Gaúcho da costa.
35. Telmo Jardin de oliveira.
36. Walmor Mczzaquatro.
37. Wilson Aite.
.
38. Drmlto Lopes Sobrinho.
39. Antônio J-osé Teston.

40. João Carlos Pígna.taro .

41. Carlos Schleder vàdames.

42. Fernando Antónío Rodrigues Cor.
réa..

Série de Classes: Técnico
de Contabilidade

Código: P-701.13.A
4 cargos

de Classes:

Mestre de Obras

Código: P-l'202.W.A
2 caegos
2 - Refea'êncda base:
2; Floriano Gonçalves Días.
Série de Classes: Fiscal
Administrativo de .obras

Código: P-I'21'2.H.A
Série de Classes:

Série de Classes: Auxiliar
ele Enfermagem

2 -

Código: P-17iJ2.8.A
Referência base:

2. E.lTIilda Coimbra Moreira.
Art. 3° .Para atender àsvpeculiaa'i-

dades de Administração de Pessoal-da
Universidade de Santa. Maria, ficam
criados, além das já existentes, maís
as seguintes Classes ou Série de Classes:
Preparador de Peças AnatôffiicaS _. Código' EC-'S06. 12
II - Pesquisador Auxiliar Código .EC-704.15
TIl - 'Preparador de Cenas - Código P-41{l.1{)
TV - Hia.Iütécnico - Código P_ ...
1605.10
V - Psicologista - i Código P- ...
1724.16
VI- PSicólogo Código Te:.. ..•
1302. 17. A
VII ..c:.... Pesquisado- _. Código TC- ..•
1501.17,A
VIII - Audiometrfsta
Código P_
I· -

1727.1~

4 - Referência base:"
4. Eduardo Gaída ,
Série

67

Enfermeiro

Códígc: TC-12Ql.17.A

2 cargos

IX -

Log()~edagog'O

1728.12
X .....:.. Ortcpbísta 1729.12.

Código FCódigo P_ ...

Art. 49 A· despesa c-om a execução
dêste decreto será atendida pelos recursos próprios ccncedidog à Uníver-,
sídade de Santa Marta.
.Ar<t. 59 ltste decreto entcara em vigor na data de SUJa publicação, revogadas as d1Sposições em contrárlo.

Brasília, 23 de julho

Ó

1964; 143Q

da Independência e 7ü9 da República.
H. CASTELLO. BRANCO

Flávio Lacerda
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DECRETO NQ 54.042 -

DE

23

DE

JULHO DE 1964

Revoga o Decreto n Q 53.151, de 10 C!e

dezembro de 1963.

O presidente da República, usando

dos poderes que lhe contere o art.

Art. 2'9 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publioaçâo, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasflía, 23 de julho de 1964; 1439
da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

MauTo Thtbau

87, inciso I, da Constdtuíção e,

Considerando que o Decreto nú,
mero 53.151, de 10 de dezembro de
1963, instituiu um processo de revisão

DECRETO N9 54.043
.JULHO DE 1964

DE

23

DE

de .tôdas as autorizações de pesquisa
e lavra de recursos mtnerats com o
fim de revogá-las;
.
Considerando que o Decreto número
53.151, instttqíu um processo de re,
visão das autorizações para íuncíonar,
de emprêsas de mineraçào, com os
objetivos de verdücar, sua conformi-

Aprova a revisão dos antigos Qua.dTos
de Pessoal elos extintos Instztuto
Nticional de Imigração e Colonização, Serviço sccuu RU1:al ~. Esta~
belecimento Rural -âe '1 a.pa1os, .que
passaram a integrar a Superin'(;endência de Política. A grária, e dã
outras pro-vidências.
.

dade- com o art. 69 do Código de Mi-

o Presidente da República, usando
das atrtbuicêes que lhe confere o
art , 87, item I, da Constituição, e o
§ 10 do art. lQ da Lei nv 4.345, doê
26 de junho de 1964, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada, ma forma
determinada pelo art. 19, da Lei nú-

nas;
Considerando que o Egrégio Supre,

mo 'I'ríbunal Pederai, em decisão no
recurso ordinário em Mandado de Segurança, nv 11.189, em Sessão de 3
de abril de 1963, declarou ínconstátu,
cional o citado art . 69 do Código de
Minas de 1940; e que, o Senado Fe,
deral, pela Resolução' nc 16, de '1964,
publicada no "Diário do Congresso
Nactonal", Seção n, de 27 d.e junho
-de 1964, suspendeu a execução do
art. 6° do Código de ~L112.s ue 1940;
Co-nsiderando que a fiscalização das
atividades minerais é atribuição legal
da administração pública federal, que
a exerce de moõo permanente; e que
nessa atrãbuíção se inclui o poder de
declarar a nulidade ou oaducídade
ode autorízaçôes minerais, pelos motivos e nos prazos espe-cificados na lei
vigente;
Consíderamdo que a Instdtuíçâo for,
mal de um processo de revisão simultânea de tôdas as autorízaçôes minerais em vigor, embora nada acrescente às atribuições Iega.ís dos órgãos
fiscalízadores, contribui para ortae
um clane de insegurança jurídica,
prejudicial ao desenvolvimento
das
atividades minerais;
Considerando ja terem decorrido
Os prazos pr-evÍlSt(\<) ruo citado De,
ereto nv 53.151, de 10 de dezembro
de 1963, decreta:
,Nrt, 19 Bica revogado o decreto
nv 53.15L.de 10 de dezembro de 1963.

mero 4.345~de 26 de junho de 1964,

a revisão da classitícaçãc dos cargos
integrantes dos antigos Quadr'Ús .de
Pessoal dos extintos Instituto Nacional de Imigração e Colonização; Serviço Social Rural e Estabelecimento
Rural de Tapajós, que passaram a
constituír a superintendência de Política Agrária,"ex vi" (o art. to da
Lei Delegada nv 11, de 11 de outubro
de 1962, elaborada com observância
das -normas contidas no Decreto
nv 52.004. de' 3 de julho de 1964,
continuando em vigor os Decretos
ns. 51.370, de 13 de dezembro de
19-61; 5D.749, d-e 8 de junho de 1961;
51.455-A, de 11 de abril de 19B2;·
51.665, de 17 de janeiro de 196.3, e a
Resolução Especial nv 182, de 1963,
.da Comissão de Classlfícaçâo de
Cargos publicada no .Diário Oficial de
11 de outubro de 1963".

Art. 2'? A revisão oe que trata êete
decreto' não prejudicará o reexame
das situações índivíduats de enquadramento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Adminístraçâc ou em virtude de apreciação de recursos' interpost-os por funci-onários, fundamentados no aa-t. 48,.
parágrafo único, da Lei ne .3.780 de
12 de julho de 1960,

'
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Art. 39 A partir

da, publicação

dêste d-ecreto, aplica.r-.~e-~o.aos fun-.
cionários da gupertntendêncía de Po-

lítica Agrária as disposições da LBi
nc 4.345, de 26 de junho de 1964, retrDagindo as respectivas vantagens
financeiras a 19 de junho de 1964.
Art. '4° :tste .decretc entrará em
vigor na data de sua pubucação, revoga das as disposições em contrário.
BrasíliG., 23 de julho de 1964;
1439 da Independência e 7-69 da

Previdêncía 80-ci801, as dísposíções da
Lei nv 4.345, de 2-6 de junho de 1964,
retroagmdc as respectiva- vantagens
financeiras a 1° de junho te 1964.
Art. 49, Este Decreto entrará 'em
vigor na data de sua publicaçâç, re~
vogadas as disposições em contrária,
Brasília, 23 de julho de 1964; 143?
da Independência, e 769 da República.
H,

CASTELLO BRAJ.~CO

Arnaldo Suseekinâ,

República.

H.

DECRETO N9 54.045 JULHO DE 1964

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECRETO N9 54.044 _
JULHO DE 1964

DE

23

DE

Aprova a revisão das QU,[f,dros de
Pessoal e Provisório do Serviço de
Alimentação da Previdência Social,

e dá outras prcuiâémcias,

o presidente da República, usando
das
atribuições que lhe confere' o
art. 87, item I, da Constituição, e o
~ 19 do artigo 19, da Lei nc 4.345,' de
26 de... junho de 1964, decreta:
Art. 19. Pica aprovada a revisão
da classificação dos cargos integrantes dos QUM1'O;S de Pessoal do Serviço de Alimentação da Previdência Soclal, na forma determinada pelo artí,
g019 da. Lei nv 4.345, de 26 de junho
!d'ê 1964, elaborada: - 00m observância
das normas contidas no Decreto número 54.004, de 3 de julho de 1964,
continuando em vigor o Decreto número 52.257-A, de 16 de julho de 1963.
e a Resolução Especial nv 143, de 13
de março de 196'3, da Comissão ele
'Classificação de Cargos.
parágrafo único. Fica sem efeito o
Decreto no 53.715, de 17 de marco, de
1964, publicado no Diário Oficiãl de
1J.8 de março de 1964.
Art.. 29. A revisão de que trata êste
!Decreto não prejudicará O' reexame
lias situações individuais de enquadramento, já constdtuídas. e passíveis de
correção por iniciativa da' Admmístração ou em virtude de apreciação
de recursos interpostos por funcionários, fundamentados no artigo 48, parágrafo único, da Lej nv 3,780, de 12
de julho de 1960,
Art. 39 . A partir da publicação dês;
te Decret:), apllcar-se-ão aos runcíonáríos do Serviço de Alimentação da

DE

23 DE

Aprova a revisão dos Quadros p70Visórios, d() Instituto de Previdência
e Asstg-tência dos Servidores do E8~
taão e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o
artigo 37 item r, da Constituição, e
o § 19 do artigo 1~ da Lei nv 4.340,
de 26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a revisão da
classifica-ção dos Quadros de Pessoal
do Instituto de Previdência e ASS~SM
tência dos Servidores do Estado, ua
forma determinada pelo- artigo L9 da.
Lei nv 4.345, de 26 de junho de \.964,
elaborada com observância das normas contidas no Decreto nv 54.004,
de 3 de julho de 1964, ocntanuando
em vigor os Decretos n96. 51.340, .de
28 de outubro de 1961, 51.628 e 51.631,
de 19 de dezembro de :1,962, '51. 56!i,
de 17 de janeiro de 1963, 5'3,717, de 17
de março de 1964, bem como as Resoluções Especiais nos: 217, de 24 de
fevereiro de 1964, 221, de 20 de março
de 1964 e 230 de 19 de junho de 1964,
da Comissão de Classificação de Cargos.
Parágrafo único. Ficam declarados
sem 'efeito os Decretos nss. 52.620,
de 7 de outubro de 1963, 52.783, de
2,9 de outubro 'de 1963, 53.363, de 27
de dezembro de 1863, 53.407, de 15 de
janeiro de 1964,,53.552 de 6 de fevereiro de 1964, 53.59-2, de 25 de reverei,
ro de. lSô4, 53,705, de 17 de março de
,1964, 53.872 e 53.873 de 30 de março
de 1961.
.
Art. 2<;' A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
das situações individuais de enquadr-amento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Administração ou em virtude de aprecia-
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ção de recursos interpostos por' runoíomáríos fundamentados no artigo
48, .parágrafo único, da Lei nc 3.780,
de 12 de julho de 19'60. .
_
.
Art. 39 A partir da publicação ~e?te

Decreto aplíoar-ee-ão aos runcíonànos
do Instituto de Previdência e Assis-

tência dos Servidores do Estado as
disposições da Lei nc 4.345, de 26 de

junho de 1964, reta-oaaindo as respectivas vantagens financeiras a 19 de
junho de. 1964.
Art. 49 âate Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1964; 143Ç>
da Independência e 769 dá República
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekind

DEORjET:Q N9 54.046
JULHO

DE

DE

23

DE

1964

Estabelece diretrizes para a reorçanização do Sistema
cional.

portuário

Na-

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Artigo 87, ítem r, da oonsntuiç§,o e tendo em vista o que dispõe
a Lei nv 4.21-3, de 14 de fevereiro de
1963, e a Exposição de' Motivos' número 468, de 15 de julho de 1964,
do Míntsbérío da viação e Obras
Públicas, decreta:
Art. l,v. O Departamento Nacional
de Portes e Vias Navegáveis apresentará os levantamentos e estudos necessários à reorganização do sistema
Portuário Nacional e a execução . dos
serviços de dragagem, no prazo de 90
(noventa) dias,' a contar da data da
publícaçâo dãste Decreto,
Art. zc. Para cumprimento do disposto no arbígo anterior, fica o Diretor-Geral '::;'0 Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis autorizado a requisitar, MS órgãos f edecais, o pessoal e o material que forem
necessáa'ios à execução das, tal(~fas
estabelecidas.
parágrafo único.
O pessoal que
fôr pôsto à disposição do Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis para êsse fim, perceberá normalmente os seus vencimentos e vantagens nas suas repartáçôes de origem, sendo-lhes pagas pelo Departamento, exclusivamente as despesas

de locomoção e' estado fora da sede.
Ar-t, 39, O Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis providenciará os estudos e projetos indispensáveis à regulamentacâo do item
b do Artigo 25- e: do ií'tig.c, 2,6 da
Lei nv 4.213 de 14 de fevereiro de
19<6,3, no que concerne á constátuíçâo
de sociedade por ações na forma do
Decretc-Ieí nc 2.627, de 26 de setembro de 194{l, para a exploração Comercial de portas e execução dos serviços
de dragagem.
Parágrafo Prímeiro. As acões destas Sociedades serão subscritas pela
união e poderão sê-lo pelo Estado da
Federação onde o pôrto estiver localizado, por pessoas jurídicas '" poe
pessoas físicas.
Parágrafo gegundo. A participação
c: '. União nestas sociedades não poderá ser inferior a 5,1 % (ctneoenta
e um porvcento) do capital social .
Parágrafo Terceiro. A U'l;;;~ integrellzará SUB:, quota ele partícípaçâo
no capital íníciaj dessas sociedades.
mediante a transí eráncía para
a
mesma de todos os bens e direitos
representados pele capital que investiu no respectávc pôrto.
parágra.fo Q,uarto.
O Estado da
Federação onde o pôr to estiver locaIizado poderá integralizar sua quota
de participação no capital ínicíal da
Sociedade, mediante a transterêncía
para a mesma de todos os bens e direitcs representados pelo capital que
ínvestíu no põrto,
reconhecido em
tomada de contas.
parágrafo Quinto.
O capital dessas sociedades será' representado por
ações ordinárias do valor nominal de
Org 1.000,íJ() (um mil cruzerrosj cada
i-ma.
Parágrafo Sexto.

O Departamento

Nacional de Partos e Vias Navegáveis, para a execu-êo do presente <1,1'tígo, ouvido o Conselho' Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, tornará em
consideração respeitada as concessões
qu.s se manifestem econômica e admímstrativa satisfatórias.
Art. 49, O Depar-tamento Nacional
de Portos e Vias Navejáveís deverá,
ainda, no prazo determinado, proceder aos estudos necessártos a: .
de
a)
uniformização do regime
trabalho nos portos organizados;
b) elaboração de projetos da "Consolidação da Legislação Portuária" e

do "Regulamento Geral de Serviços
dos Portos"
c) elabo~ação de projeto do' "Estatuto dos Portuários",
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Art. õv. este Decreto entrará em
vlgm na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasüla, 23 de julho de 19fí4;
1439 da Independência e 769 da Re~
pública.
H,

CllSTELLO

BRAMC'I)

Juarez Távorf,,'

DECRETO N9 54.047

DE 23

DE

JUL1-:ü DE 1964

Bstabetece cor'çatcrietuuie de

embar~

ques de cargas entre os portos na;,.
cíonos«, realizados por tôdUs as en.
Uidaaes çooernumentais, autarquias
e sociedades ae economia 1flX.Sta
através de emorésoe autárquicas ae
naVegação.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87 da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Os embarques de carga entre os portas nacionais, realizados por
tôdas a,s entidades governamentais,
autárquicas e socíeôades de economia
mista, quando não dispuserem de
meios próprios, devem ser entregues,
obrigadõriamenté, às empresas autár.,
quicas de navegação, obedecendo, preferentemente, às respectívav especíaltdades, conforme segue:
Gc-aride cabotagem: Companhia Nacional de Navegação Costeíra - Autarquia Federal (C.N.N.G. - A.F.)
Servtçcs de Navegação da Amazônia
e de' Administração do Pôrto do PaTá <S.N.A.P.P.).
Bacia do preta: Servico de Navegação da Bacia do Prata "(S:N.B.P.)
Parágrafo 1() A

díspcsto

neste

inÓOO8TVâDiCi'a

artigo

do

representará

resncnsabilídade das autoridades com-

petentes pelo fiel cumprimento da
determinaçâc nêle contida.
Paràgrato 2° ,Em casos excepcionais,
mediante decisão esnecíftoa do Mínis.,
trovda Viação e Obras Públicas, podera ser dispensada a' obrigatoriedade
e...tabelecída neste artigo.
Arb. 3Q Revogam-se as dísposíçêes
em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1964; 143Q
da Independência e 769 da RepúblICa..
H. CASTI'lLLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 54.048

~ DE

24

DE

JULHO DE 19&4

Dispõe sôbre o acêroa e material do
Instituto de Química, do Serviço
Nacional de Pesquisas Agronômicas, do Centro Nacional de Ens1nO
e Pesquisas
Agronômicas,' órgãos
extintOs do Ministério da Agricultura pela Lei Delegada nÇJ 9. de 11
de outubro de 1962 e dá outras pro~
vidências.

o Presidente da' República, usando
atribuições que lhe confere c a.rügo 87, item I. da Constituição re-.
deral e COm base no que estabelece
o artigo 35 e respectivo parágrafo
único, da lei supramencíonada, decreta:

das

A"t, 1(' O acervo e material do I1ntlgo Instituto de Química Agrícola, do

extinto Serviço Nacional de Pesqutsas Agronômícas d-o Centro Nacional
de Ensino e Pesquisas Agl'OnÔIDICa6,
serão distríbuldos às Divisões dePedclogía e Pertihdade do Solo e de
'I'ecnologra Agrícola e Alimentar, ambas subordinadas ao Departamento
de Pesquisas e Experimentação Agro..
pecuárias, do Ministério da Agrícultura.
Arb, 29 As expressões "acêrvo" e
"matertal' usadas no artigo prece ..
dente, correspondem a material parmanente e material de consumo.
Art . 3(' Os imóveis da União, onde
Iunctonava o ext'nto Instituto de
Química
Agrícola,
desttnar-se-âo
àquelas Divisões e se1'5.0 dístrtbuíuos,
de acordo com as reais necessidades
de cada órgão. mediante comissão de..
sígnada paea êste fim. pelo Ministro
de Estado da Agricultura.
Art. 4'1 A Biblioteca do extinto Instcbuto d.e QV!.n1ÍC8. Agrrcola passará a
constituir a Biblioteca Central do
Departamentordé pesquisas e Iâxpertmentação Agropecuárias.
Art. 59 O órgão de pessoal do Ministério da Agricultura pcovídencíará para que, no prazo de 30 dias, a
contar da publicação dêste, seja ôísrnbuidc o pessoal do extinto Instituto de Quimica· Agrícola para servir
naquelas Divisões, ouvidos previamente os respectivos dirigentes.
Art. 69 Para o cumprimento das
disposições contidas no artigo Iv dêste Decreto. o Ministro de Estado da
Agricultura designará uma comissãoque, no prazo de 90 dias, a contar da
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publicação de sua designaçã'Ú, procederá ao arrolamento e à entrega de-

finitiva dos materiais mencionados
no artigo 19 ás Divisões supramencionades, nos têrmos das instruções
baixadas em 20 de março de 1963,
pela Divisão de Material do Mm.stério da Agrtculturra .
Art. 7Q ,O p:'el:-:ente D3creto entrará
em vigor na data de sue. publicação,
revogadas as disposições em. centrárío .

rsrasüta, 24 de julho de 1964; 1430
da Independência e 769" da República,
H.

C!\STELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DEORiETü N'? 54. {]49 - -DE 27 DE
JU;LH O

DE 1964

Torna. insubsistente o Decreto que declarou de utilidade pública, vara
fins de desapropri'ação, o imóvel em
Fortalezd.., Estado do Ceará.

ventada pelo M:,n:~t&rio la vtação e
Obras públicas, resolve:
Art. te Fica o Ministério da -Via~
çã.o e Obras Públicas autorizado a,
mediante concorrência púhlica,olner
flnaneíement
externo e direto rle
firmas rorn eeeccraz para aquístçac
de equipamentos de telecomunloaçôes
destinados a ampuação 1M rêdes do
Departamento dos Correios e Telégrafos.
Ai t , :JI?'- Os têrmos e condições do
Imanclamento deverão obedecer às
normas fixadas pela SUMOC, nâo
devendo "ultrapassar 3 (trê;;.) milhões
-íe dólares.
Art. 3° A presente autorizaçâo Lerá
validade para o corrente exercício,
Art. 4'! Revogam-se as disposições
em contrário.

Brasília, 27 de julho de 19-64' 1439
cl,~ . Independência e 769 da Repú-

bllca.

li, CASTEL.LO BRANCO

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o inciso I da Arb. 87, da Constituição Federal, decreta:

Art 19 Torna Insubsistente o Decreto 'n'! 1.541, de 16 de novembro de
1962, que declarou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o
imóvel situado à Avenida Alberto Nepomuceno nv 297, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
Art. 21? O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, :n de julho de 1'%4; 1439
da Independência e 76() da República
li.

C.'\.STELLO Bnaxco

A. da Costa e SiZva

Juarez TáVOra.
Octávio Góuvêa. de Bulhões

C') DEORETO N' 54.051
JULHO DE

DE

27 DE

1954

J?,etijZca o Quadro de Pessoal da Universidade de Santa Catarina e dá
outras proouiéncias,

o

Presidente da República, usando

da atribuição -qur lhe confer-e o artígo 87, item I, da. Constituição, e
tendo em vista o Parágrafo único do
'art.' 23 da Lei nv 4,.0-69, de 11 de junho de lS'J2, decreta:

Art. te Fica retificado, na forma
dos Anex-os, o Quadro de Pessoal da

DECRETO NI? 54.050 - DE 27
JULHO DE 19M

DE

Autoriza o Ministério da VIação e
Obras Públicas· a aceitar jinancia~
menta externo -para imo(}··faqào de
equipamento de telecomunicações
destinado à ampliação das rêâes da
Departamento dos C01'Teio;~ e reiégratos.

o eresrocnt-, da Repú'mca
dando à exposição de motivos

aten .
apre-

universidade

de

Santa'

Oataa-ína,

aprovado pelo Decreto nc 51. 524, . de
:a"3 de iunho de ·1962, a fim de incluir

classes e séries de' classes, decorrentes do aproveitamento de que-trata o
parágrafo único do art. 23 da Lei
nv 4.069, de 11 de junho de 1962.
---("') Os anexos a', que se refere o
texto foram publicados no D. O. de
30 de julho e retificados no de 4 de
agôsto de 1964.
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Art: 29 O aproveitamento de que
trata o parágrafo único d . art. 23
da Lei nv 4.069, de 11 de junho de
1962, se fará em cargos previstos 00
Parte Especín! do '~'lGdro de Pessoal
a que ~ ref'Ae o artigo anterior. na
forma da relação nominal anexa, prevalecendo os efeitos dêste aproveitamento a partir de 15 de junho de
19€-2.
Art. 39 l"ica igualmente retificado,
da acõrdo com os anexos, o Decreto
n? 51'.524, de 26 de junho de 190132,
bem como a relação' nominal que o

acompanha .

fl....rt. 49 A retificação a que se refere
êste Decreto prevalecerá a partir de
28 de fevereiro de 1&61, salvo quanto
às decorrentes da aplicação da Lei
no 4 AIB9, de' 11 de junho de 19$2.
Art. 59 O Reitor da Universidade
de santa Catarina expedía'á as porta..i-ias de aproveitamento do pessoal,
observando em iada caso o disposto
no art. 138 e parágrafo único da Lei
no 1. 71-1, de 28 de outubro de 1952.
Art. 69 A despesa cem a execução
dêstc Decreto será atendida com os

recursos financeiros conceõldos
Universidade r1é': Santa, oatartna..

à

Art. 7l? 1::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas M disposições .em contrário.
Brasílâa, 27 de julho de 1964; 143l?
da, jndependência e 76° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda

DEOR,'ETO N9 54. 0!5'2 JULHO DE 1964

DE

27

DE

Autor.iza. os Chefes das Missões Diplomái"icas e Repartições Ccmsutares do Ministério das Relações Ex-'
teriores a admiti?' pessoal, no, exterior, na forma do art, 44 da Lei
n'? 3.917, de 1961.

O Presidente da República usando
da atrtbuíçâo que lhe confere o artigo 87, inciso l, da, Constituição Fe~
deral, decreta:
.

Art. 19 Picam as Missões Díploená-

ticas e Repartições consulares do Mi~
mstério das Relações Exteriores au-

75

Art. 29 1!.:ste decreto entrará em
vigor na da ta .da sua publtoação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 19M; '.'1'J<;'
da jndependênlia e 76l? da República
li. CASTELLO BRANCO
Antônio Borges Leal C a s t e 1 Zo
Branco Filho
DECRETO N° 54.053
DE 27 DE
JULHO DE 19B4
Aprova a revisão do Quad?'o de Pessoal elo Instituto de Aposentaàoria e
pensões dos Bancários, e àá outras
prooíaéncías,

o Presidente da República. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I. da Constítuíção, e o
§ 19 do artigo 19 da Lei nv 4,345, de
26 de junho de 1964, decreta:

Art, 19 FIca aprovada a revisão da
classificação dos cargos integrantes do
Quadro de Pessoal do Instituto de
Aposentadoria e P:msó'es dos Bal'lcâr
nos, na forma determinada pelo artigo 19 da Lei n'' ·4.345, de 26 de jU~
nho de 1964, elaborada com observância das normas contidas no Decreto
ne 54:D04, de 3 de julho de 1954, continuando em vígor DS Decretos númeiOS 5-1.341; de 28 de outubro de 1961,
'51.243, de 17 de novembro de 1961,
51.449, de 2 de abril de 1$'32, 52.008.
de 16 de maio de 1953 ,e 52.'768, d·e 25
de outubro de 1963, e as, Resoluções
Especiais TIS, 156, de 5 de julho de
1963 e 169, d'e ] 6 de agôsto de 1963, da
Comissão de Olasstfícaçâo de Cargos.
pa,rágrafa único. Fica sem ereíto O
Decreto nv 51.49,8, de 8 de junho de
1962, publicado no tnano.oncsu de 11
de junho de 1962,
Art. 2 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
das s;tuaçÇíes individuais de enquadramento, já eonstítuídas e passíveis de
Q

correção por iniciativa da Administracão ou em virtude da apreciação de
recursos interpostos por runc'onâncs,
fundamentados no artigo· 48, parágrafo único, da Lei ns 3,78'0, de 12 de
julho de UJ:6'O, nem o reexame dos enquadramentos de que tratam Os Decretos TIS. 51.348, de 17 de novembro

torizadas a admitir, a título precário, auxiliares locais;
Parágrafo único. ·As admissões de
de 1961, e 5:2,763, de 25 de outubro
que trata êste artigo deverão ser prode 1963:
cessadas de acôrdo com o parágrafo
Art. 39 A partir da publicação dêêsúnico do art. 44 da Lei nc 3.917, de
te Dscreto, aplícar-se-âo aos servído14 de julho de 1'961.

ATOS

DO PODER

reg do Instdtutó de Aposentadoria e
Pensões dos Bancários, as dtsposíçóes
da Leí ne 4.345, de 26 de' junho de
1964, retroagíndo as respectivas vantagens financeiras a 19 de junho de
1964.

:Art 49 sob pena de responsabí'lídade' d~ autoridade que o determinar,
nenhum pagamento poderá ser efetuado a runcíonãno ocupante de cargo
de provimento efetivo na base de vencimento'de cargo em comissão, rassai.,
vados os previstos, de forma expressa,
em lei ou quando decorrente de cumprimento de decisão judicial transitada
em julgado.
Art, 5.9 ltste Decreto entrará em vígor na data de SUa publicação" 'revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1964; 143°
da Independência e 76° da República.
H. CASTELLo BRANCO

Arnaldo Sussekinâ

DEGRETO N° 54 . 054 _ DE 27
JULHO DE 19'64

DE

AprOva a revisão dos Quadros de
Pessoal do Instituto de Anoec-nta-:
doria e Pensões dos Empregados
em Transportes e Carças e dá outTas providências,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstttuiçâo, e o
§ 19 do art , 19 da Lei ne 4.345, de 26
de junho de 19t>:1, décreta.:

Art.. 19 Fica aprovada a revisão .da
classíficaçâo dos cargos Integrantes
õcs Quadros de Pessoal do Instituto
de Apoaentcdorta e Pensões dos Empregados em 'I'ranspoxtes e Cargas,
na forma determinada pelo ert . 19
da Lei 1'].(1 4.345, de 26 de junho de
1964, elaborada com observáncía das
normas contidas no Decreto -número
54.'tJC4, de 3 de julhO de 1964, continuando ém vigor os Decretos -números 51.3"71, de 13 de
dezembro de
1961; 51 5·78, de 8 de novembro de
1&ô2; 51.643, de 26 de dezembro de
1962; 51.812, de 8 de março de 1963;
52 _134, de 13 de
junho de 1963;
52,186, de 28 de junho de 1963 e
52,315, de 1 de agõsto de 1963; 51.495,

EXECUTIVO

de 8 de junho de 19ti2 e 51.497, de 8
de junho- de 1962.
Art

29 Fica ratdflcadç o Decreto

nc 51. 496, de 8 de junho de 1962, modificada a redação do art. 19 para
efeito de suprimir o cargo em COmissão de Direção Superior de Díretal' do 'Departamento de Serviço Social e de Reabilitação
símbolo 2-0.

Profissional,

Art, 39 Ficam sem efeito Os Decretos números 51. 493, de- 8 de junho de
1952; 51.494, de 8 de junho de 1962
.e 53,,322, de 18 de dezembro de 1963,
Parágrafo único. Fica mantida a
criação na Classe P-2.108]16, de 239
(duzentos e trinta e nove) cargos de
Fiscal de previdência, a que se refere
o 'parágrafo único do art. 19 do De..
ereto nv 51.494, de 8 de junho de
196.2.

Art. 49 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudícará o reexame
das situações indívtduaís de enquadramento, já constituídas e passíveis
de correção por ímciattva da Administ-açâo ou em virtude de apreciação de recursos interpostos por funcionárros, fundamentados no artigo48, parágrafo único, da Lei nc 3.7'80,
de 12 de julho de 19ÔO.
Art. 59 A partir da publicação dêste Decrete, apucar-se-ão aos servidores do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Empreg-ados em Transportes e Cargas .as d'sposiçôes da
Lei uv 4.345, de 26 de junho de 1964,
retrcaglndo as respécttvas vantagens
financeiras a 19 de junho de 1964.
Art. 69 sob pena de responsabüídade, da. autoridade que o determinar,
nenhum p-agamento poderá ser efetuado a funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo na ba~e _de
vencimento de cargo em conussao,
ressalvados os previstos, de forma
expressa, em lei .ou quando .ct~cor:en:
te de cumprímemto de decisão judicíaí transitada em julgado.
Art. 7°f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação revogadas as dlsposíções em contrário.
Brasílf.a, 27 de julho de 1964; 143't'
da Independência e 76(1 da Repúbuca ,
H.

OASTELLO

BRANCo

Arnaldo Sussekinâ
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DECRETO NQ 54.055 JULHO DE 1964

DE

27

DE

Aprova a revisão do Quadro de Pessoa'! do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Comerciários, e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 87. item I, da constituição, e o
§ 1Q do artigo 19 da Lei no 4.,345, de
26 de julho de 1964, decreta:
Art. Ir; Fica aprovada a revisão da
classífícação dos cargos do Quadro
de Pessoal do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, na
forma determinada no artigo 19 da
Lei nc 4.345, de 26 cte junho de 1964.
elaborada com observância das normas contidas no Decreto nv 5,4.004,
de 3 de julho de 1964,' continuando
em vigor OS Decretos nos 51.350, de
23 de novembro de 1961. 51.459, de
23 de -abril de 1962, 51.482, de 4 de
julho de 196-2, 51. 5,79, de 8 de novembro de 1962 e 53.727. de 18 de
março de 1964.
fU't. 29 São considerados sem efeito :"J& Decretos .nQs 51.450, de 2 de
abril de 1962. 51.499, de 8 de junho
de 1962, 51.569, de 18 de outubro de
1962 e 53.716, de 17 de março de

1964.
Art. 31? A revisão de que trata o
artigo 19 dêste Decreto não prejudicará o reexame das situações índívíduaâs de enquadTamento,jã constátuidas e passíveis de correção por iniciativa da Administração ou em vÍ1'tude de apreciação de recursos interpostos por funcionários" fundamentados no artigo 48. parágrafo único, da
Uei no 3.789, de 12 de julho de 1960.
Art. 39 A partir da publicação' dêste Decreto, aphcar-se-ão aos funcio-'
náríos do Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Oomereiártog as disposições da Lei no 4.345, de 26 de junho de 1964, -retroagíndo as respectivas vantagens financeiras a 1? de, ju~
nho de 1964.
Art. '4Q Sob pena de responsabilidade da" autoridade que o determinar, nenhum pagamento poderá ser
efetuado a funcionário ocupante de
cargo de provimento efetivo na base
de vencimento de cargo em comissão,
ressalvados os 'previstos, de forma expressa, em lei ou quando decorrente

77

de cumprimento die decisão judicial
transitada em julgado.
Art. 5Q' nste Decreto entrará em
vigor na' data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de julho de 1964; 143Q
da Repú-

da Independênci-a e 76Q
blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo. sussekind

DECRETO N9 54.056 JULHO DE

Aprova.

a reoisiio

DE

27 DE

1964

dos. Quadros

(te

Pessoc! do Instituto de ..Aposentadona e Pensões dos Fe-rroviJá~"ios e
Emplfegaàos em

Seroicos

e aá outras promaéncíae,

Públicos

~

o Presidente da Repúblíoa usando das atribuições que lhe confere
o artigo 87, item I, .da Constitutçáo,
e o § 1 do artigo 19 da Lei número
4.345, de 26 de junho de 1964, decreta:
ç

Art. 10 Fica aprovada a revisão
da Olassífícação dos cargos e funções
mtegrar:tes dos Quadros de Pesso~l
do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados
em Eervíços Públicos, nu fÜ'l'm; determinada 'pelo artigo 19 da Lei nc
4.345, de 26 de junho de 19-64, elabonada com observância das normas
contidas no Decreto número 54 .{i04,
de 3 de julho de lS'84, continuando
em vígo- os Decretos ns. 51.351. de
2.3 d~ novembro de, 1961 e 51.5'Ü-Q, de 8
ae J1U1ho de 1962, e Resolução ~s~
pecial número 205, de 13 de dezembro
de 1963, da Comissão de Classínoaçãode Cargos.

Art.

29 Consideram-Se ratírrcados

,?s, Decretos números 51. 398, de 30 de
Junho de 1962 e 51. 500, de 8 da- junho,
de 1962, cem as modificações de que
tratam os parágrafos segutntes ,
§ 1~ E' tornado sem efeito o artrao
6Q do Decreto número 51.398 de 30
de janeiro de 1962.
'
§ 2Ç) A aplicação dos valores ce
Lei número" 4. 345, d~ 26 de junho.
de 1964, no que se refere aos símbolos dos cargos em comissão e das
funções gratificadas, aprovados pelos
Decretos números 51.3-98, de 30 de
junho de 196,2 e 5-1.5"ÜO, de 8 de junho de ,1962, fica condicionada à reViS8.0

da. classificação a ser elabora-
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da na rorma da lei número 3.780,
de 12 de junho dê 19$0, o Decreto
número '...9.592, de 27 de dezembro
de 1960.
§ 30 A revisão da classífícaçâo cte
que trata êste artigo será Pl'OC8SSaa a
no prazo de 6{) (sessenta) dias, ao
contar da publicação dêste decreto,
Re~
Departtt~

a ser submetida ao Presidente da
pública, por intermédio do
menta Administrativo do

gervíço

Püblico.
Art. 39 A aprovação ou ratifi(;~

ção de que trata este Decreto, nac
prejudicará o reexame das sítuaçõee
individuais
de enquadramento já
constituídas e passíveis de correção
por Iniciatáva da Admímstraçâo 0'..\

em virtude de apreciação de recursos
interpostos por funcionários. tundamentados no artigo 48; parágrafo
único, da Lei. número 3.780, de] 2
de julho de - 1960.
Art. 4° A partir, da publicação e
consideradas as ressalvas dêste decreto, aplicar-se-âo aOS servidores de,
Instituto de Aposentadoria e pensões
dOS Ferroviários e' Emprega.dos em
serviços Públicos, as disposições da
Lei número 4.345, de 206 de junho
de 1964, retroagindo as respectivas
vantagens financeiras a partir de 1~
de junho de .1964.
Art. 59 Sob pena. de res'Poru;abi~
Iídade da autoridade que o -determinar, nenhum pagamento poderá ser
efetuado a funcionário ocupante ;:1;:;
cargo de provimento efetivo na base
de vencimento de cargo em comissão,
ressalvados OS previstos, de forma expressa, em lei ou quadro decorrente
de cumprimento de decisão júdicial
transitada em julgado.
Art. 69 l!:ste decreto" entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Br.asili<&, 27 de julho de 1964;, 1436',
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekinâ

DECRE1'O N9 54.057 - DE 27 DE.,
JULHO DE "'1964
~pTova a revisão do Quadro

de Pessoal do Instituto de Apdsentadoria
e Pensões dos Marítimos e dá outras providências.

Presidente da República, usando
'das atribuições que lhe confere o
O

artágo 87, item I, da Constituição, e
o § 19 do artigo 19 da Lei nv 4.345,
de 26 de junho o.e 1961, decreta:
Art. 19. Fica- aprovada a revisão da
classificaçâc dos caa-gor, integrantes

'do Quadro de r-essoa; do In.stitut~ de
rAposento.dorkt e Pensões dos Marf'tímos, na forma ' determinada pelo
ar-tigo 19 da Lei nc 4.345, de 26 de
,junho de, 1924, elaborada com cbservânc.a das normas contidas no Deereto nv 54.004, de 3 de julhO) de 1964.
ccntlnuaudo em vigor o Decreto número 51.345, de 28 de outubro de
1961.
Art , 29 São considerados -sem efeito
"os Decretos TIS, 51. 501 e 51. 502, de 8
'de junho de 1962, 51.5ú-9, de 2';) de junho de 1962, 51. 60,3, de 28 de novembro de 1962, e 52.302, de 25 de julho
de 1963.
Art. 39 A revisão de que trata o
artigo 19 dêste Decreto não prejudtcará o reexame das sttuacões individuais de enquadramento. 'já constituídas e passíveis de correção por
míciativa da Admmístracão ou em
virtude de apreciação de" recursos ín;
terpostcs por functonáa'íos, fundi>
ment-idos no art. 48, parágrafo úni-,
co, da Lei n 3.780, de 12 de julho
de 196tl.
Art. 49. áob pena de responsabilídade
- utortdade que o determinar,
nenhum pagamento poderá ser efetuado a funcionário ocupante de car.,
go de provimento efetivo na. base de
vencimento de cargo em comissão,
ressalvado- os casos previstos, de forma expressa em lei oh quando decorrentes de cumprimento ce-eecteõo
judicial transitada .em julgado.
Art.. 5°. A partir
da publicação
dêste Decreto, aplicar-se-âo aos funcionários do Instituto de Aposentadorta e Per.sôes dos Marttimos as dispos!ções da Lêi nv 4.3<15, de 26 de junno
de 1964, retroagíndo as respectivas
vantagens financeiras a 19 de junho
de 1964.

Art. 69 ltste Decreto entrara em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 27 de julho de 1964; 1439"·
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

ArnalãiD Susselci1t<l
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DECRETO N9 54.058 -

DE 27 DE

JULHO' DE 1964

Aprona a revisão do Q1.wdro de Pessoai, Partes HeTmanente e Especial, âc Instituto de Açucar e do
Alcool e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atrábuíções que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e o
§ 1° oo artigo 19 da Lei ne 4.34:5, de
26 de junho de 1964, decreta:

Art. 19 Fica aprovada a revisão da
cjassíficaçâo dos cargos integrantes
eto Quadro de pessoal, Partes P>3rmanente e Especial, do Instituto do
Açúcar e do Álcool, na forma determinada no artigo !fi da Lei nv 4.345:,
de 26 de junho de 1964, elaborada
ecm observância das normas contadas
no Decreto no 54.004, de3 de julho
de 1964.
Art. 29 A revisão de que trata êste

Decreto não prejudicará o reexame

das situações individuais de enquadra-
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tígo 87, item I, da Constituição Fe.,
deral, decreta:
Art. 19 Os ocupantes de cargos em
comissão e: de funções gratificadas n,
carao sujeitos prestação de 35 (tt-in;
ta e cinco) horas semanais de tra..
à

balho.

Parflgrafo rrnüco. Quando nouver
conveníõncía e Interêsse da repartição, .em virtude do volume e da ur.,
gência das atividades específicas do
órgão, o período de trabalho previsto
neste artigo poderá ser elevado até
40 (quarenta) horas semanais.
Art. 29 ,O desempenho de cargo em
comissão ou de funçã-o gràtincada não
1DY(:'>8de o exercício de outro cargo püblico, atendidas a-s exigências estabe..
lecidas na legislação especifica que
disciplina o instituto da acumulação
de cargos no Serviço' Público Federal.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, ao runcíonárjo não
será facultada a opção prevista no §
29 do artigo 19 e no § 39 do artigo 29
da Lei nv 4.345, de 26- de junho de

mento, já constituídas e passíveis de 1964.
'correção por iniciativa da AdminisArt. 39 Aplica-se o disposto neste
tração ou em virtude de apreciação Decreto a-os órgãos da aômínístrsçãc
de recursos interpostos por funciona'
centralizada e às autarquias federais.
-1':00. fundamentados no artígo : 48, paArt. 49 Este Decreto entrará em
rãgrafo único, da Lei no 3.780 de 12 _ Vigor
em 19 de agôsto de 1964, revo,
de julho de 1960.
'
gadas as disposições em contrário.
Axt. 39 A partir da publicação dêsBrasília, 27 de julho de 1964; 1439
te Decreto, aplícar-se-âo aos funcionários do Instituto do Açucar e do da, Independência e 76t? da República.
Alccol. as díspcsíções da Lei nc 4.345,
H. CAST,ELLO BRANCO
de 26 de junho de 19'64, retroagíndo
Mtlton SOares Cam-pas
as respectivas vantagens nnencerras
a 19 de junho de 1964.
Ernesto de Mello Baptista
Art. 49 Este Decreto entc-aré, em
Arthur da costa e S.ilva
vigor na data de SUE!. publícação, reAntOnio Borges Leal castello
vogadas as disposições em contrário.
Branco rano
Brasilia, 27 de julho de 1984' 1439
da Independência 'e 769 da República,
Octtnno Gouveia de BuJlhões
H.

CAS'I'ELLQ

BRANCO

Daniel Faraco

Juarez TãvOra
HugO de Almetàa Léme

DECRETO N9 54.059 .:- DE 27 DE
JULHO DE 1964

Dispõe sôbre o regime de trabalho dos
ocupantes de cargos em comissão e
de. junções eratittcaaae. pTemsto no
§ 19 dJo artigO 19 da Lei .n9 4.345.
de 26 -de J-unho de 1964.

o -Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar,

Flavio de Laceràa
Arnaldo suss.ekind
Nelson Freire

LaveneJe~Wanderley

Raymundo de

enuo

Daniel

'roraco

Mauro

rnua«

Roberto de Oliveira Campos
QSva:U:Lo ,cordeiro de Fartas
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DECRETO NQ 54.0$0 -

DE

28

DE

JULHO DE 1964

Art , 3° aste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,. revogadas as díspcsíções em contrárto.
Brasília 28 -de julho de 1964; 143<;1
da Independência. e 769 da 'República.
I

Abre pelo
Mmisterio da Viação e
- Obras públzcas em favor de órgãos
setoriais nêle jurisdicionados, o
crédito enraoramório de Cr$
8.380.000.000,00, para o fim que

menciona.
o Presidente da República usando
da atribuição que lhe. confere o artigo 87, Item I da Constituição Federal,

Juarez Távora

DECREI'ON9 54 .{l61
JULHO DE

neouíamenta

DE

28

DE:

-1964

o Regime de Tempo In-

t"egraZ previsto nos artigos 11 e 12

Tendo ouvido o Tribunal de Contas
acêrca da legalidade da abertura do
crédito extraordtnário, tendo em vista
o que díspôe o art. 94 -do Regulamento GEI':'al de Contabilidade públICa;
(

considerando que Os estados litorâneos d-a Bahia ao Maranhão, e também o nordeste de Minas Gerada, vêm
.sofrendo, desde janeiro do corrente
ano, seguidamente, calamidades, por
efeito de adversos regimes pluvíométraces e conseqüentes Inundacôes, com
danos vu~tOGOS para vias e obras públicas;

Considerando que, pela tntensídade do flagelo e extensão da zona atdn.,
g:da, se impõe o socorro imediato da
União, a se consubstanciar na repa..
racâ..0 integral e efetiva dos reterrdos
danos, decreta:
Art. 19 Fica· aberto, pelo .Mínístério
da Viacão e Obras Públicas, em fa ..
'vor de órgãos setoriais nêle jurisdicionados, o c-édito extraordinário
de 01'$ 8.38D.OnO.'ÜQO,OO (oito bilhões
tc'ezentcs e oitenta milhões de cruzeiros) a fim de atender a reparações
.de vias e obras públicas damfícades
por Inundações, no corrente ano, nos
estados da Bahia, Sergipe, Alagoas,
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande- do
Norte" Ceará, Pxruí, Maranhão e Minas Gerais.
Art. 29 A destinação pormenortzada do montante acima, em cada setor

do

H. CASTEíLLO BRANCO

Octéoio Gouveia de Bulhões

Minístér!o e Estado, por vias e

obres públicas danificadas, obedecerá
às relações COnUd'3.S nos relatórios aos

serviços regionais tempestivamente
coordenadas naquela Secretaria de
Estado, COm o programa que Iôr aprovado pelo respectrvo titular,

da Lei n9 4.345-, de 26 de junho de

1964,
O Presidente da República, usamdo
da. aA}fliJbuiçáo que lhe conrcrc o aacígo 87, item I, da Ccrsstãbuíção FOOea.',ail,

decreta:

A11t, 19 Os ftmcíociámos do Servâçc
CÍ1vil do Poder nxecutívo. irrbegramtes
de órzãos da ad:mini-sbraçãQ . dàreta e
das autarquias, poderão ficar sujeitos,
no índerêsse da Admmisbração e acendid'alS aos disposições dêste Ri€Jg1Ulameillto, ao regime de tE>mPO :iJnte.gi1a;1 e dedrcacâo exclusiva, desde que exerçam

uma" das see-netes acívidades:
a) de magistério;
b) de pesquisas;
C) cteottüces:
d) técracas.
Al·t. 29 Ccnsâdera-se regime de tem-

po :i11tegll'a,1 o exercício da aiÜ'Vid<a.t!'B

func-ional sob dedícacâo exclusdva; flca.ndo o funcíonáa-ío proibido de exercer
cumulatdvannenta cetro cargo,
função ou etávldade particular de caráõer empregatício profissioneâ ou pública de qualquer natureza.
Peu-ágrato úníco. Não se compreendem na proiibiçá,o dêste artig-o:
I -- O exercício em ór.gão de dle1'ibereçâo colebiva, desde q-ie reiacsoredo cem o cargo exercido em tempo
i;n:teg-:.r·a~;

Ir - As otívídades que, sem cairáter de emprêgo, se destinam à difusão e aplicação de ídéâas e conhécdmentos, excluídas as que impossibilitem ou prejudiquem a execuçâc das
tarefas inerentes eo regime de tempo
iJnte,g11'-ail; e
III _ A prestação de assístêncta não
remunerada a outros 'servíços, víeamdo
à aphcação de crmhecímentos técnícos
ou científicos, quando solicitada eteavée da repaa-tdção a qUe· pertence o

runctonar:o.
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AJ.1t. 3º O regüme de tempo ~TIIt8g1rraJ.
e dedicação excêueíva poderá eer aIPl1oadc aOS coupamtes dos .s0g,·mtes 03..1'@'OS:

~riOll'ens-Cl!' ;
~tropólú"'O;

!ljquiteJto;
àssessor para Assuntos Legislativos'
Assistente de ElnslIno Superíor:
,
Assistente S'oClia1;
Astrônomo;

Atuário;
Bíblíotecácío:
Bielogtsta: ,
Botânico;
Cirurgião-Dentista.;

Parágrafo único Aplica.·se o disposto neste artigo aos ocupantes de
cargos da carreira de Dipl0l?-at.a,
quando em exercício na Secreuaría de
~st-ado,

contaeoc:
DoDummt3.lristJa;

EConomilSl!Ja;
Enfermeiro:
Engenheilro;
Engenhei:l"O-Ag;rrôl1JC1:lno;

Engenheiro de Minas e Metalurgia'
~genheWo de Portos, R:i!o's e

ca.:

INl!lS;

Engeruheiro-Teroolcgist<>·
Estaltístico;
,
FmffiacêUltiJco;

Geógrafo;
Geólogo;
Inspetor de B11BVi<dência·

,

Iínstrutor de EnsilnJo S11<l"l.erior·

Médico;
MédiJoo Legista;
Médico" Nuta'6loO"o'

Professor ··de Práticas Educativas
Psicólogo
Químico
q uímico-'I'eeuologísta
Redator
Sociólogo
'f'é':J)~ce de Admint3tração
Té;('l1~CO de Economia e Finanças
:r:~cn~c.0 de Educação
I ~cn~c(; de LalJ()l'~t.óc~o
TeCEJCO de Nutrição
Veterinário
ZoútogO

Oomíssárío de Pclícía.;

InspetOlr 'de Segt.lI1'llJl.S;
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'-,t#,

Médico PsiQl.1Jiaii-á;
Médico puertcuêtor:
~ Salni:batrista;
Médico do TriaJbailho;
NUimicii(Jllli'Sba·
pailJeontólogo;
Perito OriminJaIl·

Peruto de VoIlar<..·
Pesqr.tisaJdtor;
•

Pnofessor oetedretíoo:
Profeeser de cursos 'Isolados;
Professor de EnJsmQ Agricolia Bá-

ssoo:

iRrof'es<:lor de 'Ensin'o A,griOO1a 'récesco;

PrOtf\e..."ISOr' de Ensinlo Especiail:izaoo·
"RrofessOit' de Ensino Im.drtwtJrJ'ail Bá:
SlCO;

Pr-ofessoT de Enls:i.no IncttwíJr1all 'Técuéoo:
pr~fessQ[' de Einsirno Proé-<priJmá1ii.o e
Prfméelc;
p.rof18SSQi1' die ElWmo Se0umdãrr.io;

Professor de Ensino Superior
Professor de Ofícios

l\X~. 4.° A inclusão de cargos .no
relaCl?T.amento cons-au-e do artigo
anterior dependerá de prévio parecer
do Departamento Admin~trativo·do
Serviço Público e se fará mediante
decreto do Poder Executivo.
parágrafo único" Antes de emitir
?eu p~recer conclusivo a respeito da
Inclusão de que trata êste artigo, o
Departamento Administrativo do Ser
viço .Público poderá solicitar o pro:
nuncíamento dos órgãos relacionados
com a natureza das atividades, para as
quaís se propõe o regime de tempo
Integral
Art. ~,Q O. regime de tempo integral sere aplicado por iniciativa e no
mterêsse da ôdmlmstracão, preferen;
temente a equipes
de funcionários
encarregados de atividade específíca que eXIJa, pela sua natureza e
p~ra s~a plen.a reallzacão, a adoção
desse sistema de trabalho.
Parágrafo único. Ressalvado o díreito de opção, aos ocupantes de .cargos da série de classes de Médico Sanltarlsta e da carreira de Diplomata
o regime de ~empo integral é de apll,
~ºao automatica e geral. a ser tníc~ada ~lO (dez) dias a·pós a publicaçao deste Decreto no Diário ')ficic..!
Art" 6.Q O regime de tempo Integrnj
po.de~á" continuar Incidindo ou passar
G, Incidir sobre os ocupantes de cargos
eelacionados no artigo 3.°, quando es'tiverem no exercício de careo em co~i.s.s~ pu d~ função gratificada, de
dtreçâo, chefia ou assessoramento
cujas atribuiç.ões sejam "de m9,gisté~
1'10, de pesquisa, cientificas ou técnicas,
Parágrafo umco. Nas hipóteses
dêste artigo, o substituto eventual do
ocupante de cargo em comissão ou
de f.unção gratificada terá de ser escclhtdo dentre funcionários s(,tjeit-o,s a

Aros
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a'egtme de tempo Integral e dedicação
exclusiva.

Art. 75' O regime de tempo Integral .
sujeita o funcionário ao mínimo de

4Q

(quarenta.i horas semnneis de tra

balho devendo ficar G mesmo, alem
do linuteestabelecido ou fora do ex...
pedíente normal do órgão,

j .... ermanentemente

ex~lu.siv~.e

ded.cado as aüví-

aa.des ein razão das qual;" está subme-

tido àquele regime.'
§ 1.<:> Em se tratando de atividade
de magtstérfo, o período mínimo de
rtrabaulo a que se refere êste aa-tígo
será de 30 (trinta) horas semanais,
mantidas as demais condições nêle
estabelecidas.
§ 25' O regime de tempo "ntegraj e
dedicação exclusiva é-incompatível
com a prestação de serviço extraordinário.
Art. 8.\> O funcionário em regime
de tempo integral e dedícaçâo exclusiva, perceberá uma - gratificação d€
'50% (cinquenta por cento), calculada sôbre o valor do venciment-o de
seu cargo efetivo.
Art. 9.Q Na hipótese prevista no
art .. 6.0 dêste Regulamento, a gratifícação de que trata o artigo anterior
continuará a ser calculada sobre o
vencimento do cargo efetivo.
parágrafo único. No caso de não ser
o titular do cargo e mcorníssâ., funcionário federal; ser .Jhe-á devida
'gl'atifice..ção correspondente à de
maior valor. percebida por funcioná1']0 que lhe esteja subordinado em razão do exercício em regime de tempo
integral e dedicação exclusiva.
Art 10. O funcionário não fará JUS
à gratificação d li r a n t e quaisquer
afastamentos do efetivo exercício de
seu cargo, exceto nos casos de:
a) férias;

casamento;
c) luto;
d) jur! e outros serviços obrigatórios por íet:
e) licença à gestante:
j) licença em conseqüência de acjdente em serviço ou de doença profissional; e
g) participação em congresso, ou
reuniões sôcre matéria relacionada,
diretamente, com sua atividade
Art. 11. Ressalvado o díreíto de
opção, a ser expressamente exercitado,
o funcionário que fôr colocado em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, na forma do art. 5\1 dêste
decreto, assinará têrmo de comp-omtsso, em livro próprio, em que declara
vincular-se' ao regime e cumprir as
à)

conrüções ao 'nesmc inerentes fazendo jus aos seus benefícios enquanto
nêle permanecer.
art. 12. QUl:l.ndo o Iuncionárto estiver Iegalmente acumulando do-s car60." a sua p: er erêncla pelo regeme de
t.'-'mpo

in~~Pt,ró,.

squívalerá a ped.cc de

exoneração do cargo a desacumular,
cabendo a Acmímstraçào promover ::i.
ex) idíçáo do respectivo ato ou comunicar a ocorrência à autoridade compctente paro. exonerá-co, quando íôr
o-caso
Parágrafo único. A exoneração de
que trata êste aa'tigo vigorará para
todos os efeitos legais, a partir do
dia em que o Iuncíonárro entrar em
«xsrcícíc no Regime de Tempo jntegral .
Art. 13. A proposta de adoção do
-regnne de Que trata éste DecreCti será
do chefe da repartição interessada e
deverá oonter:
a) a descríçao do trabalho de equi:pe a ser desempenhado
a respectiva
justificativa;
bj a relação dos nmctonéríos que
deverão executar o trabalho com
menção expressa dos cargos que
ocupam e das r espectívas qualificações;
C) as declarações expressas, na hipótese do artigo anterior, dos íuneíonários que estejam legalmente .umulando cargos.
§ 1:\1 A proposta será examinada pelos órgãos competentes do Ministério,
órgão autônomo não ministerial I)U
autarquia, notadamente o de pessoal,
e encaminhada, pelo respectivo .Ministro ou dirigente, ao Departamento Admíníatratívo do .Servtço Público,
S 2.9 Em se tratando de ativid-ad-e
de pesquisa, a proposta será encaminhada. ao Departamento Administrativo do serviço Público, por Intermédío do Conselho Nacional de Pesquisas, que emitirá pare-cer do ponto de
vista técnico, tendo em vista, inclusive,
a conveníêncía de sua adoção, em face dos programas para o desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia.
S 3.9 Após examinar o assunto, o
Departamneto Administrativo do Serviço Público emitirá parecer conclusivo, submetendo a proposta à decisão
do r-restocmc da República.
S 4.9 Aprovada a proposta, total. ou
parcialmente, a aplicac io do regime
será determinada mediante portaria
ministerial ou do dírígente do órgão
autônomo ou autárquico publicada· no
ê

f
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D.iário Oficial e da qual constará obc-i-

gatôriamente:
1 - O resumo da atividade a ser
desempenhada;
li Os nomes e cargos dos runcíonárics: e
. '
IH _ Os valôr~s, das respectivas
crratificações mensais.
'" § 5? O regime" de tempo integral ~
dedicação exc.usrva somente poderá
iniciar-se após o decurso de 1() (dez)
dias, contidos a .I?a~·tir da publicação
da portaria no Dzarto O ficza l •
Art. 14. O regime de t-empo ínteeral e dedicacão exclusiva cessará:
e I _ Autcmàttcamente,
em virtude
de conclusão da tarefa;
l i - Após o decurso de 60 (sessenta) dias, contados a parttr do recebimento pelo funcionário do competente aviso prévio, mediante [nícíativa da Admínistraçâo no ínterêsse do
serviço: e
m - Em Igual prazo, contado a
partir da oomunícação ao seu chefe
imediato, quando "(I, pedido do funcionário.
parágrafo único. Os prazos a que
se referem os itens ] I e TIlI dêste artigo poderão ser reduzidos, desde que
haja concordância, respéctãwamente,
do funcionário e do' chefe da repartição .
Art. 15. Verificada,em processo
administrativo regular, a violação "do
compromisso de dedicação exclusiva
ao exercício do cargo, será o funcionário definitivamente excluído do regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, se.n prejuízo da a,plicaç§,o
da" pena díscíplínar cabível.
Art. 106. A fiscalização doa execução
do regime de tempo integral e dedícacâo exclusiva caberá:
Í - Ao Conselho Nacional de Pes~
quísas, quando se tratar de atividades
de pesquisas.
II - Ao Ministério da Educação e
cultura, quando Se referir a atividades de magistério; e
m - Ao Departamento Adminístrativo do Serviço Público, quando se
tratar de atividades técnicas e cientificas .
Parágrafo único. Caberá aos órgãos
acima índíoados baixar instruções destinadas a regular o exercício. da 'fiscalização de que trata êste artágo.
Art. 17. A gratificaç}0 pelo exercícío em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva será, considerada.
para efeito dos cálculos de proventos
de aposentedcne, à razão de 1/30 (um

trinta avos) por ano de efetiva permanência naquela 'regime.
Art. 18. Aplica-se o disposto neste
Decreto às autarquias federais.
Art. 1.9. AB dúvidas suscitadas na
execução dêste Regulamento serão resolvidas pelo Departamento Administrativo do ServiÇo Público.
Art. 20. No corrente exercício, l'iS
despesas com a execução dêste Decreto serão atendidas pelas dotações
orçamentárbas .próprtas e, no caso de
tnsuficíêncía.: pelo crédito especial prev-etc no art. 42 da Lei n.e 4.345-, de
2$ de junho de 1964.
Art. 21. f:ste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, révogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de [Iuho de 1964; 1439
da Independência e 7'6.9 da República.
H .. CAsTELLo

BRANCO

Milton campos
Ernes1xJ de Mello Baptista
Arthur da Costa e Silva
A. B. Leal Castetlo Branco
octaVio GOUveia.. de Bulhões
Juarez Tavora
Hugo de Almeida Leme
Flavio Suplicy de Lacerda
Arnaldo Suisekind
Nelson Lamenére Wanderley
Raymundo de Brito
Daniel Faraco
Mauro. Thibau
Roberto de Oliveira Campos
osva.:tcLo Cordeiro de Farias

DECRETO· N? 54.062 -

DE 23 DE

JULHO DE 19€_

Df."põe sôbre a não sujeição de mui-

teres da reserva e retormaéoe a

aisoceíçõee dos Regulamentos Díseiplinares,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da. Constituição ,Fe-

deral, e
Considerando que Os regulamentos
díscíplinares das Fôrças Armadas impõem restrições aos militares quanto
à livre manifestação do pensamento
e ao exercício de atividades políticopartidárias ;
Considerando que essas restrições
têm Sua justificativa fundamental nas
peculiaridades inerentes ao exercício
do cargo ou função de que se acha

Aros

B4

DO PODER [EXECUTIVO

Parágrafo único. A prescrição dêste

investido o militar quando no serviço

ativo;

.' _

artigo não se aplica aos militares da
reserva e aos retormadcs quando-éstiverem convocados para o serviço
ativo, no exercício de função em qualquer organização militar, fardados ou,
ainda, quando atuarem coletivamente
com militares da ativa ou da inti-

~

Considerando que tais restríções nao

têm cabimento quando o militar passa
para a inatividade. -r- ocasião em que,

no regime democrácíco, se íntegra na
plenitude dos direitos de cidadão
salvo no que venha afetar a disciplina das próprias instituições mfliteres, decreta:

vidade .

Art.

Art. 1Çl Os militares 'da reserva e
os reformados não estão sujeitos às
díspostções dos regulamentos díscíplrnares das Fôrças Armadas pelo, fato
de tratarem no meio civil, inclusive
sob a forma de critica, pela imprensa
ou outro meio de divulgação, de qualquer assunto, excetuado o de natureza
militar de caráter sigiloso ou funcio-

decreto entrará em vi-

Brasília, 28 de julho de 1964; I43{t

da Irrdeperrdência e 769 da Repúolsca,
H.

CASTELLO BRANCO

Ernesto de Mello Baptzsta
Artinur da Costa e Silva
NelSon Lavenere Wanderl81J

nal.

DECRF:I'U Nv 54.063 -

2~ ~ste

gor na, data de sua publícaçâó, revogadas as disposições em contrário.

DE

29

DE JULHO DE

1964'

Aprova as Tabelas de Fixação dos Valores aa Etapa. das Fôrças Annadas
e de suas mooouoaaes, para o segundo semestre 'de 1964, e dâ otitms
proouiencuie,

O Presidente da Rep.ública, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, item I da Constituição, decreta:
Art. IV Fiça:ni aprovadas as Tabelas de Fixação, dos Valôres de, Etapa
das Fôrças Annadnse de suas modalidades, nos diversos Estados, Territórios e rocahdades do pais, orgamzadas na conrorrrudade do que preceitua o -parágrato únice do art. 88 da Lei nl? 4.328, de 3{) de abril de 1964
(Código de Vencimentos dos Mílitares) .
Art. 20 Para execução das rerertoas Tabelas, que Se acham anexas'
a êste decreto, serão obedecidas as Instruções que as acompanham.
Art. 39 O presente decreto t-erá vigência e. partir de Iv de julho de

1964.

Art. 49 Revogam-se

3.,.<:

dísposíçôes em contrário.

Brasília, 29 de julho de 1964; 1439 da Independência e 769 da RepúM

nuca.

H.

CASTELLo BRANÇO

Ernesto ae Mello Bapttsta
Artnur da Costa e Silva
.Nelson Freire

Lav~nere

Wa12d.erley

95
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QOMISSAO DR ALIMENTAÇAO DA6 FóRÇAe ARMADA6
1'alJela . Geral de Fixação aos txucres da Etapa correepcnaente à Ração
comum- pera as F61"Ças AnJt(iaw,-, a mçorar a partir- de 19 ae julho de
1904 (Art. 84 do Cl'1t'!).
Quantitativos

Soma

Rancho

Paraná -

I

Acre -

354,00

I
I

J
1

I
I

128,00

&12,00

i22W

008,00

I

I

I

118,00

I

I

618,00

I

I
I
I

I
I

472,00

I

j

570,00

i

I
I
j
I

J

I
Em país estraugeíro __ .. _. _

592,00

I
I
J
I

Locaüdade de)

Francisco Beitrâo unidades de-]
nominadas de Pronteira, Postos I
de Fronteira ca Mannha e do]
Exército . . ....•............•... 1

148,00

I

'r'errttonos, ilhas dos Abro-]

lhos e 'I'rmüarte

CR$

I

santa Oatarína e Riol

Grande do SUl •.. ,. - - - _..•.. - -I.

cR$

J

192,00

206,00

I

I
I
!

I
I

768,00

824,00
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Tabela Geral de Fixação dos valores da Modaliaade de Etapa (Tipo 1)
para a:sF6rçus Annada-s. a uutorar a partir ce 19 de julho de 1!:}34
(Art. 85 ao c v llO

I

1

jQuantltatlVO! Refôrço
Estados, Territórios e Localidades
de
j
de
ieuosistencic I Rancho

1
1

I
I

I
I

I
1

I

CR$

1

Soma

I

CR$

I

I

cR$

I
1
Amazonas e· Pará
J
444,00 I
222,QO
I '666,00
I
_ _ _ _ _ _ _--'..1 _ _~I:_-...:.-,---;---1
1

RiOI

pe - Bahia - EGpirlto Santo
IDo de Janeiro - Guanabara

Minas Gerais - Mate.. Grosso
Goiás. e DIstrito Federal
São Paulo .. ····

.

'-I
-I

-I
I

, •....... l

I
II

I
I
I
I

Maranhão - Piauí _. Ceará _
Grande do NOrte - Paraíba Pernambuco - Alagoa-s - Sergl-j

I

I

384,00

I

I

366,00

I
1----

183,00

I

I
Paraná. Gl~ande

,

Acre -

576,00

549,00

I

I

Santa Ce.tar1na e Riol
do Sul
1

I

192,00

II

177,00

531,00

576,00

288,00

884,00

618,00

300,00

927,00

354,00

I
I

I

'r'errítorros, Jlnaa dos Aoro-]

lhos e 'I'rtndade, Locandade de!

Francisco rêeltrâo. Unidades de-I
nominadas de Pronterra, PDstos1
de j'ronteíra de. Ivla.l'1nha e doi
Exército
1
I

Em país estrangeiro

I

1

I
I
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GOMISSAO DE ALIMENTAÇAO DAS FôRÇAS AHiMADAS
Ta.bela Geral de Fixaçã<J dos trczores da Modalid!Hte de Etapr;;· <Tipo 11)
pm'a as Forças Annaaas. a v~r:orar a parttr de 19àe 1ulho àe 1964 <Paro'grato 1JnWo do Art, 85 do C V M - Caso de Oficiais, praças Especiai.~

e sargentos).

I
Estados, Territórios e Localida-des

I

:QuantitatlvOi

i

i
Amazonas e P-lrá •.. ,

Refôrço
Soma

de
!:SUosistência I W1ncho
de

\

, .. I

1

I
cR$

CR$

444,00

333,00

777,üO

384,00

. 2~8,OO

672,00

366,00

274,50

640,50

364,00

265,50

619,50

~

I

I
lVl;,amnhão - Plat.lÍ - ceará - HÃol
, Grande do Norte - Paraíba -I
Pernambuco _ Alago~, ~ Bergí-]
pe :- Bah1'3.., - Espirito santo -I
Rio de Janeiro - Guanabara -J
Minas Geraig-- Mato -Grosso -I
GoiáS e ..D:strito Fe.deral .. , ','

'j
1

São Paulo .,

~.I

I

I

paJ'a'l1á - Santa Catartna e Riol
Grande do Sul
I

I
Acre _ 't'errttonos, TIna..<:. dos Abro-l
lhos e Trindade. Localidade dei
.Francisco Beltrâo, Unidades de-[
nominadas de Fronteira, Postos]
de Fronteln da Marinha e dO,1
Exército
,
,
\

5,MO

432,00

I
iI

-]

1.{}Q8.00

I
Em pais estrangeiro

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

618,00

463,50

I

I 1.081,00

I

PRESIDl!JNCIA DA RElPúBLICA
ESTADO-MMüR DAS FORÇAS MlcM.ADAS
COMISSÃO DE AUMEN'rAÇÃo DAS FÔRÇAS ARMAD.lIS

Instruções
(Art. 2 Q do Dec. 5,2_950. de. 2-6 NOl.' 63, que-criou a OAFA, combinado com

o Parágrafo único do art. 8-8 do CVJ\I)

I __ Comuns às Três Fôrças
o

1. E' mantida' em 1964 a tabela qualitativa-quantit-ativa padrão da
aação comum, aprovada pelo Decreto TI'} 29.625, de 31 de maio de 19'51

publicada TI(\ Diário Ojtcial de 6 de junho de 1951.
'
,
2 O toucinho, a gordura vegetal, o bacalhau e o pescado são considerados artigos de substituição, não devendo, por isso, constar do cálculo
pare. a fixação do custo da ração.
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3. Paracefeito do cálculo 00 custo da Ração comum, os alimentos
abaixo serâr assim considerados:
Carne de boi - tipo casado «üantetrc e traseiro, em partes iguais);
Azeite vegetar - óleo vegetal nacíonal ;
Arroz - tipo bleu rose, japonês ou similar, existente em cada região,
sempre de li). qualídade.

QmUsquer lias tipos especiais dêstes alimentos deverão correr à conta
do refôrço de rancho ou dos complementos à ração.
4. A expressão etapa comum é sinônima de etapa e equivale à" Importância. em dinheiro correspondente ao custeio da ração na regrâo ou
Ioealídade constderada (art. 88 do CVM-64) , sem o rerôrço de rancho de
que trata :o art., 85 do citadn CVM-64.
fi
As variações da etapa sãc decorrentes de:
a)
Substituição do quantitativo de rancho pelo refôrço de 'rancho
(U1't. 85 do CVM-64) ;
b)
Acresctmo a êsse refôrço de rancho de 50 % do seu valor (Parágrafo único do mesmo artigo).
5.1 - Para, ere-to das tabelas de- fíxação de valores, as etapas serão
designadas, respectivamente:
Modalidade Tipo I e Modalidade Tipo lI, sem interferirem COm OS complementos de que trata a letra b do art. 80, do CVM-64.
6. A muenlzaçâo da etapa em dinheiro sõ caberá nos casos previstos
no art 1l~' e seus parágrafos às praças de graduação inferior a 39 Sgt, como
é estaoetecicc.
6.1 - O militar, quando em serv:ç.o de duração continuada de 24 (vinte
e quatro' horas, em organização militar sem rancho" fará jus à diária
.de ahmentaçâo de 'que trata o art. 37 do CVM-64, desde que sua organização. ou outra nas proxímídades do local de serviço não passa fornecer
alimentação por conta de Estado.
7. Faz JUs à alimentação por conta do Estado o aluno dos Centros
e Esêolas de Formação de Oficiais da Reserva, quando em exereíc'o e ínstruçâo que justifique a sua alimentação por' conta do Estado; na forme.
do artigo 82, Ietra e, do CVM-64.
8. As organizações de subsistência da Marinha, do Exército e da Aeronáutica poderão suprir-se reclprocaanente, independentemente de concorrência ou tomada de preços.
9. Nos navios ie guerra, quando em viagem, e nas fôrças militares.
quando de prontidão ou em deslocamento em serviço ou exercício .fora da
sede, o cuantítatávo de rancho dos cabos, soldados, 'marinheiros e taífeíros
será ecrescídc de 50% do seu valor, constante da Tabela do Anexo 2' rparágraro único do art. 85 do CVM).
' .

II -

N.a Marinha

No corrente exerctcío, é mantido o Fund-o de Estocagem do Serviço de
Subsistência, que será denominado simplesmente Fu'1U1<J de Estocagem.

I.

Da Receita

A receita do Fundo de Estocagem será constttutda:
Pela taxa de 3% sôbre o quantitativo de subsistência de todos 06
arranchados da Marinha Brasilei'!'a;
b) dos juros de depósitos ou operações do 'próprio Fundo.
a)

2.

Dos Fins

2.1
O 'Fundo de Estoeagem tem como fínalldade principal auxílíar
financeiramente Os depósitos primários de' subsistência da Marinha. Brasi~
tetre através de investimentos de capital.

ATOS DO PO:JER EXECUTIVO

2.2 - Para consecução dos dlspostrvos dêate Decreto, o auxílio será
empregado diretamente pelos serviços próprios:
. a)
na aquisição de gêneros. nas fontes de produção;
b)
na manutenção dos estoques mínlmos ;
c) no reaparelhamento e ampliação das organizações de subststêncía:
d)
na aouísíçâó de todos os equipamentos e materiais necessários ao
funcionamento, d0S 6el'V~çOS do Fundo de Estocagem e do Dep&51to de
Subsistência;
.
e)
no financiamento de safras de cereais, desde que cercado das ,respectivas garantias.
3. 'Da Administração

A admmistraçâo do Fundo de Estocagem ficará a. cargo da Diretoria de Intendência da Marinha.
3.2 - Ao Diretor-Geral de Intendência 00 Marinha compete:
a)
aprovar os programas de aplicação do Fundo de Estocagem;
b)
apreciar e julgar o relatório anual;
.
c) apreciar e aprovar ostbalancetes trrmeetraía;
d) autorizar as aquisições e os serviços julgados necessários, bem como
as despesas respectivas, nos têrmos dêste Decreto e dentro' dos nmttes fíxadQ5 no item 7 das Disposições Gerais;
e) autorizar os financiamentos. empréstimos e auxíhos, fixando os
prazos para o respectivo resge te.
3.3. -- AQ Departamentc de Suprimento da Diretoria de Intendência da
Marinha incumbe o expediente. a contabilidade, a tesouraria e demais etos
e fatos admímstrativos relacionados com as atividades do Fundo' de Estocagem.
3.1

4.

Disposiçõe~

Gerais

4.1 :-- O numerário do Fundo de Estocagem será, depositado no Banco

do Brasil ou na Caixa. Econômica Federal.
4.2 - A fim de oontrabatançar a desvalorização da moeda o Fundo
de ~st?Ca~em poderá auxiliar financeiramente 00 depósitos pri~ários de
aubsisténcia. na percentagem, variável até o .Iímite de 1Q% calculada sôbre
o. saldo disponível! ficando o auxíüc assim concedido incorporado autcmàticamente ao capital da orgunízação.
4.3 - A percentagem de 3% não está integrada nd quantitativo de
subsístêncta e será requisitada adiantadamente, por trimestre.
4.4 ~ Os empréstímos aos depósitos de subsistência serão resgatado, no
máximo. em dea prestações mensais conforme as condições do Fundo de
Estocagem no momento da transação.
4.5 :-- A Diretoria de Intendência da Marinha expedirá instruções complementares que permitam maior flexíbilrdade e contrôle na aplicação do
Fundo de Estocagem,
4.6 - A juízo da. Diretoria deqntendêncía, poderão ser. concedidos auxílios ao Servíco de Reembolsáveíe e às granjas da Macínha, nos moldes
dêste ' Decreto. ~ .
4.7 _ As despesas concernentes ao reaparelhamentc serão feitas após
a apresentação de planos pelos depósitos de subsistência ao Diretor-Geral
de Intendência, que 05 submeterá a estudos, autorizando o emprêgo da
verba ate CrS 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros). Acima dessa. Importância, a "autonzacão dependerá do Ministro de. Marinha, ouvida. 6
rxretone de Intendência da Ma.E!~ba.
TIl -

No Exército

O quantitativo de subsistência se destina:
co à aquísíção dos gêneros de. subsistência integrantes das respectrras
rações:
1.

t»

às despesas de armazenamento, conservação e outras, inerentes ao

runcíoanmentc dos estabe.ecímentos de subsistência (dentro do límtte de
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calculados sôbre o custo do c::uantitativo de subsistência, fixado), tais
corno.
_ cota de salário do pessoal admitido pelos recursos Internos:
_ despesas com aquísíção de material de aplicação, de transformação
e de consumo." íncíustve combustíveis:
_ despesas com aquisição de material permanente, inclusive o de trans-

2{l'?{"

porte;

- -

.

,

_

despesas com O reaparelhamento, manutenção e reparos nos bens

móveis ünclusíve viaturas) e Imóveis.
2. O quantitativo de subsistência não atenderá às despesa-s do transporte e taxas portuárias que devem correr à conta dos recursos próprios
das dotações correspondentes, cuj numerário será entregue, diretamente,
peles órgão-o; de finanças aos esrabetecímentcs de subsistência.
3. E" mantido na Diretoria de Subsistência o Fundo de Estocagem e
Intercêcublo <FEl;. constituído ce saldos do. Complemento regional e de
uma taxa de 3% sôbre Os valores à06 quantitativos de subsistência realmente vencidos. o qual será empregado obrígatórtamenta para aquisições, nos
períodos de safra, dos viveres 13 forragens necessários à reconstituição dos
níveis mmmoe, pré-estabelecidos, 92m como no reaparelhamento das organteações d", subsístêncaa e em outros encargos. Pare as despesas concernentes ao recompletamentc dos estoques, a, Diretoria de Subsistência empregará os recursos provenientes da taxa referida. de acôrdo com as necessíôades. No entanto, para. o reaparelhamento das organizações de subsísténcíe, da despesa ficarão condíc: onadas:
a)
até o Iímíte de 01'$'3.000.000,00 (três milhões de cruzeiros) à apresentação dos pedidos formulados pelos diferentes estabelecímentos de subsistência ao Diretor .de Subsistência, que, depois do devido estudo, permitirá
seu emprêgo:
O) dâ'quele nmite ate o de crs 6.000.QOO,OO (seis milhões de cruzeiros),
à autorização do Diretor Geral. de Intendência;
c)
dêsse último limite até o ôe Org 18.GOO.GOO,OO (dezoito mühões de
cruzeiros), à autortzaçâo do Chefe do Departamento de Provisão Geral:
d> as que excederem aos tetos acima fíxados, à audiência do Departamento de Provisão Geral e autorização mmlstertal ,
4. Os quantitativos de subsístêneía nxados peta presente Tabela serão
pagos peles órgãos de finanças por trimestre adiantado A prestação de
contas dêstes quantitativos será realizada de acôrdo COm as instruções em
vigor I
5. A indenização das economias de víveres às unidades admlmstrativas
será realizada pelos estabelecimentos de subsistência pelo preço da ú.tiraa
aquisição - preço de compra -- de roda artigo da Tabela. de rações aprovada pelo Decreto ne ~'9.625 de 31-5-fH, até o limite que serviu de ba-se ao
cálculo da presente 'Tabela de valores <Anexo 2), liBtes preços-base serão
publicados no Boleti~ll Interno dos citados órgãos, após entendimentos com
a Diretoria de Subsistência.
8. A percentagem de 3~iJ referida no item 3 acima não está integrada
no quant.tatívo de subsistência.
IV -'- Na~ Aeronáutica
A)

-> Etapa

1. Nas organizações cujo horário de trabalho exija a permanência
contanuade de pessoal por 8 (oito) horas diárias de efetivo trabalho, ou
maís. .deverá em principio. ser providenciada a instalação de rancho (§ 19
do art. &2 do C.V.M.").
2. Enquanto não forem obtidos 05 meios para a ínstalaçãó de rancho
própr!o, os comandantes, diretores ou chefes da.~ organizações, CUjo horário
de trabalho fôr 8 roítoi horas díárfas ou mais, poderão.m:edítmte entendimento prévio e publicação em seu Boletim Interno, autorizar a utilização de refeitórios de outra;' organizações da Aeronáutica que forem mais
convenientes, seja pela vizinhança de sua sede. ou do local onde se encontre o pessoal de seu efetivo rJrestando serviço. Tais organizações pro-'
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cederáo ao saque das etapas e complementos, Q fim de indenizar a organização tornecedora da. alímentação, como se rancho próprio possuíssam.
3 Enquanto não für s.ttvado c suprimento de viveres pelos estabelecimentos de intendência da Aeronáutica (art.' 19 do Regulamento, aprovado
pelo Decreto nc 53.920, de 13
os elementos básicos para o cálculo periódico dos valores d-as etapas nas díversas regiões do país serão fornecidos
pelas unidades que disponham de rancho organizado.
Assim sendo' há obrigatoriedade, por parte das Unidades Administrativas. da remessa à Subdireto-Ia de Planejamento e Legislação. até o dca
20 de cada mês, dos seguintes elementos relativos ao mês anterior;
- cópia de cada uma. das notas de empenho extraídas por conta. dos
títulos Rancho f' Fundo de Manutençâc de Rancho. Na faltada nota de
empenho, deverá ser enviada cópia da fatura;
,
_ balanço da situaçâo econômicc-fínaneeíra do rancho, onde constem
as receites incorporadas no mês, valor do estoque que passou do mês anterior, despesas e valo,' <ias mercadorias que pa~sam para o mês seguinte.
~ste balanço deverá ser ftit/", de maneira sintética, buscando apenas
exprimir a necessidade de reajustamento do valor da etapa. A Díretoriá
de Intendêncie, poderá baixar- instruções convenientes para melhor aproveltamencc das informações fornecidas pelas unidades,
3.1 - ,A Subdiretoria de Planejamento e Legislação de Intendência de
Aeronáutica deverá fornecer aos representantes da Aeronáutica junto à
Ocmissâo de Anmentacao das' Fõrcas Armadas todos os dados necessártos
ao estudo das variações de preço dos gêneros alimentícios nas diversas re ...
gíôes de terrttórro nacional, Que possam influi-r na fixação dos valores das
etapas,
4. Os saldos verificados mensalmente no titulo Rancho serão transferidos para, o título Economias, descontada. a taxa prevista para o fundo
Aeronáutico
.
B) Fun!i.o de tcstocaçeni
A parti,' da vigência dêste Decreto, passará a ter existência o Fundo
de Estocagem do Serviço de Subsistência que será denominado simplesmente "Fundo de Estocagem", obedecendo às segutntes normas:
w5-64)

1.

Da Receita

A receita do Fundo de Eatocagem será constdtuída:

a,)
por uma taxa de 3 % (três por cento) que Incidirá sôbre o qnanütativo de subsístêncis. de todos os arranchadoa da Aeronáutica;
b)
dos juro". de depósitos ou operações do próprio Fundo;
C{ de outras fontes.

2.

Dos Fins

2.1
O Fundo de Estocagem tem como finalidade prmcipal obter re~
cursos financeiros que possibilitem a ativação do suprimento de víveres
pelos estabelecimentos. de intendência da Aeronáutica, bem como fazer investimento de capital em beneficie- da aumentação da tropa.
2.2 - Para consecução da nnajírtade ecíma citada, o Fundo será empregado:
w)
-na aquísíção de gêneros nas fontes de produção;
b)
no financiamento de sernc, de cereais, desde que cercado das, respectivas garantias;
c) na manutenção do.; estoques mínimos;
a) . na construção, insta: ação, reaparelhamento e amplleçâo dos órgãos
de subsistência dos estabelecimentos de intendência da Aeronáutica;
C) na aquísíção de todos os equipamentos e materiais necessários ao
Iunclonamento tdos serviços do Funde de Bstocagem ,
3. Da. Aãministt.açao

3.1 _ A administração do FUndo de Estccagem ftcará a cargo do DIretor Geral de Intendência da áeronáuttca ,
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Ao Diretor-Geral de Intendência da Aeronáutica compete:
aprovar 05 programas ce aplicação do Fundo de Estocagem;
b) apreciar e julgar o relatório anual;
c)
aprovar Os balancetes .trImestrais; .
d) autorizar as aquisições e O~ serviços julgados necessários, bem
como as despesas respectivas, nos têrmos dêste Decreto;
e)
autorizar os financiamentos, empréstimos e auxílios, fixando os prazos para o respectivo resgate.'
3.3 - A Diretoria de Intendência. da -Aeronáutica incumbe o expediente, -a contabilidade, a receita, a despesa e demais atos e fatos admínístratívos relacionados COm o Funde de Estocagem.
a)

4. Di,sPosições Gerais

4.1 - O numerá-te do Fundo de Estocagem será depositado no Banco
do Brasil ou na Caixa ECOn6mtcG Federal.
4.2 - A percentagem de 3% não está integrada -no quantitativo de
subsistência e será requisitada trimestralmente à Subdiretoría de Finanças
de Aeronáutica, tendo por base a informação mensal que esta Subdíretoría
deverá prestar à Diretoria de Intendência da Aeronáutica. quanto ao total
de etapas sacadas por tôdas as organizações da Aeronáutica.
4-.3 - A Diretoria. de Intendência expedirá instruções complementares
que permitam maior flexibilidade e contrôle na 'aplicação do Fundo de EiS·
tocagem.
4.4 - A juizo do Diretor-Geral de Intendência, poderão ser concedidos
empréstimos e auxilias aos reembolsáveís, fazendas e granjas' da Aeronáutica, nos moldes dêste Decreto.
DECRETO N° 54.064 -

DE

29

DE JULHO DE

1964!

Aprova a Tabela de Flxação dos Valôres dos Complementos à Raçâo comum
pW'a a Malinha, e dá outras providências

O Presidente da República, usando .da atrtbuíção que lhe confere o
artigO 87. item I, da Oonstítuaçâo, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a Tabela de Fixação dos Valôres dos COmplementos à Ração comum, para a Marinha, organizada de conformidade com o que preceitua o art. 80, letras "b" e "c", da Lei UI? 4.328, de
30 de aoru de :964 'Cód'","o O~ Vencimentos dos Militares).
parágrafo único. Para execução da referida Tabela, que se acha
anexa a êste Decreto, serão obed-ecidas as Observações que a acompanhem.
Art. 29 O presente Decreto terá vigência a partir de 19 de julho de
1964.
Art. 39 Revogam-se aS disposições em contrário.
Brasílía, 29 de julho de 1964; 1439 da Independência e 76Q da RepúhlJca.

"/

H.

CASTELLo BRANCO

Ernesto ae M euo Baptista
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PRESIDl!:NCIA DA REPúBLICA
ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
CülVrISsAO DE ALIMEN'IAÇAO DAS FÕRÇAS ARMADAS

Tabela àe Complementos

(Letras "p" e "c" do art. 3D do CVM)
Marinha

vaíor

ORGAN1ZAÇOES

I
I

I

1 -

tcsccicres:

1;

E'::cÔIa Naval e colégio Kaval
!
Escola. de Aprendizes de Marinheiros e Escolas de Ma,,:,1
-rmna 'Mercante
,
"
)
o. Escola de Guerra Naval; Certtros,EscOlas' e Núcleos dei
Formação de, Oficiais da Reserva (Art. 82 do CVM); I,
Centro de Instrução "Almirarte 'I'amandare", centro 1
Ue mstruçao "Amurante wanoenkouc', Centro de Ins-]
truçao "Almirante Marques Leão", centros de Formação!
ce Reservistas Navais e centre de Esportes da Marmha!
1.

".

H -

organ"lzaçoes hospitclares;

Doentes sob regtmen oietetrco
111 -

NavWs:

CR$

173,00
150,00

130,00

I

I

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

143,00

I
I

Hicrogràrtcos e Faroleiros em Viagem, quando em efeJ
nvo serviço da especialídaüe; R-ebOcadores de alto-mar 1
,e Corvetas quando em viagem específica de socorro ou]
1
em estado de pronto
2. Submarino em viagem '
'............••.............
;i.
Pessoal de quarto, à noite, em viagem
~,.)
4. Pessoal embarcado, em viagem, quando houver neces..]
sioace "de substítuír gêneros ."
1
1V
Complemento regiam")
,'"
1
V - Ração de reserva
1
1.

173,00
260,00
75,00
153,00
220,00
8,00

I
Observações;

1, somente pera. os alunos e mili.ta,res das organizações escolares constante.. desta Tabela, em função de docência, ensino ou instrução, poderá
ser mumcíado o complemento nela previsto durante o períaoo escolar. O
restante do pessoal será municiado- de acôrd., com.o vadcr da Ração comum.
2. Os submaxinos, navios faroleiros, hidrográficos, rebocadores de álto
mar e corvetas, em regime de pôrto, terao o mesmo munícíamento dós' demais navios..
3. Somente o pesscaq que efetivamente estiver de serviço à noíte, em"
viagem, nos quartos de zero às 4 e de 4 às 8 J::1oras, terá jús ao munícíamenta constante desta Tabela.
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4. O complemento de Crg 163,00 destina-se a custear o excesso' de despesas em viagem, por deterioração de carne ou acréscimo Imprevisto nos
dias de. viagens, havendo necessidade de subetdtutr carne frigorifioada por
carne sêca e pão por bolacha.
5. O munictamento de que tratar a alínea 4 não é permídídc 'aOS submarinos, navios hídrográfícoe, faaoleirog, rebocadores de alto mar e corvetas. quando em vi-agem fizerem uso do complemento a êles previstos na
Tabela: presente.
6. O pessoal civil que percebe por dotações -orçamentàrías ou por recurso- próprios das organizações militares ou Fundo Naval, e os estagiários dasi escotes de enfermag-em dos hospitais militares, nos dias de eretrvo
serviço, cumprindo horários a que são obrtgadce em estabelecimentos mdustrtais hospitalares, .escolares, depósítce ou organizações e estabelecimentos localizados em Ilhas (exceto a das Cobrits), que possuem ranchos
orgunízadcs, farão jús à alimentação por conta do Estado, num quantitativo sôbrc o valor da etapa comum para as respectivas guaaruçôes. correspondente a 10% para o café, quando fôr apropriado, 50% para o almôço
e '!ü% pare o j a n t a , ] : . ·
,

6.1 - Nas mesmas condições do ítem 6, os. empregados que percebem
pelos recursos próprios do Reembclsável Central. e do Depósito de Subsistência do Rio de -Janerro farão jus ao quantitativo correspondente a 50%
de valor da etapa comum.
6 2 - A igual quantitativo farão jús os artífíces, o pessoal de portaTia, motoristas e marítimos, mesmo lotados em outros órgãos, e os servtdores que, .por fôrça de contratos ou convênios devidamente autorizados
pelo Ministro da Marmha.. pre.sbarem serviço neste Ministério, quando sujeitos às ccndíções de trabalho a que se refere êste item, e OS candidato",
já aprovados. em Inspeção de saúde e reconhecidamente residentes em lo~
cais distantes do órgão alhtador, aguardando prestação dos demais exames, ou a adoção de providências complementares para sua inclusão como
aprendíz-maa-inheiro, ou diretamente no Corpo de Pessoal Subalterno da
Armada ou, ainda, nas fileiras do corpo. de ,Fuzileiros Navaãa.
6.3 - As irmãs de cartdede e Os servidores obrigados a trabalho consecutiv-O por mais "de 12 horas, nos die.~ de efetivo serviço, farão jús a
10{}% do valor da etapa comum para as respectivas guarníçoes.
6.4 - Em hipótese alguma.ioq mencionados quantitadivos serão pagos
em dínhetro ,
7. Não haverá munícíamentc simultâneo de completo e da diferença
determinada pelo parágrafo único do artigo 85 do CVM.
8. O muníciamento de complemento sômente será permitido cuenoo,
na realidade, fôr fornecida a Ração complementada, sendo proibida a
simples formalfstdca visand-o eccnonüa.
9. O municíamerito do complemento não pede ser pago aos desarraochadcs ,
10. O Complemento regional, variável 'até o limite miximo ,de ... , ..
Crg 220,OO! só poderá ser munícíado por ordem expressa da, Dzrétorta de
Intendê..··1Cl.1. e obedecidas as instruções elaboradas por êste órgão técnico.
11. Os militares baixados aos hospítaís e sanartório s rmtíteres, sob regime dietético, farão jús a um complemento hospitalar equivalente ao velor simples da ração comum vigente, para a localidade e mais o complemento previsto para as orgm"izações hospitalares e sanatóríos.
12. COm exceção. do Complemento regional, que obedecerá às instruções acima, os demais complementos só poderão ser munfelados nos tê-rmos exatos do presente Decreto e .tâo-sômente pelas unida-des nêle mencionadas.
,
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13. O quantitativo destinado à Itaç?vO de reserva será requisitado uelo
rx-põstto de Subststêncíe do Rio' de Janeiro à Diretoria de Intendência da
Marinha e calculado sôbre o total de arranchadcs em 0'l.(18, trimestre. A
receita apurada para a produção de rações de reserva pela Marinha constdtuirá um fundo especial - "Fundo de P0tção de Reserva", para atender
às desuesas com:
-:- estudo, experimentação e elaboração de protótipos;
~ transporte de material e pessoal, pousada e alimentação d06 encarregados de cumprir missões relacionadas com o fim em vista;
mostruários, publicações e outras despe~~ referentes ao assunto;
- custeio da produção, estccagem e dist:dbuição para censurao;
- tôde e qualquer despesa de materíej e pessoal não prevista n-as

alíneas enteno-es.

Os recursos escriturados no Fundo da Ração de Reserva não rícarão
subordinados à aplicação em prazos fixos ou dentro do exercício financeiro e deverão, 12m sue. totaltdade, ser utilizados exclusivamente, na
consecução dos objetivos acima mencionados, sendo dispensada a conecrrencia .para' as aquistçôes: em geral e demais encargos do Fundo <13. Ração
de Reserva, de acôcdo com as letras "a" e "b"-do art. 246 do Decreta números 4.536, de 28 de janeiro de 1922 (Organize, o Códig'O de contabilidade
da União).
Nos dias de consumo da Ração de reserva, não s-erá municiada a etapa
comum,

DECRETO N9 54,065 -

DE

29

DE JULHO DE

1964

Aprova a Tabela de F'ixaçáo dos Valôres dos Compl0me:ntas da Ração· comum, para o Exército, e dá outras vromdências

o Presidente da República, usando da atrnnnção que lhe confere o
artigo 87, item I da Constítuíçâo, decreta:
Art. 19 FJca aprovaúa a. Tabela de Fixação dos ValÔl'M dos Complementos à Ração comum, para o Exél'cito, organizada de conformidade
COm o que preceitua o art. 80, letras "h" e "c", da Leí li9 4.323, de 30
de aortl de 19'64 (Oótago de Vencimentos dos Mílítarea.)
Parágrafo único. PaTa execução da referida 'raoeia, que se acha
anexa a êste Decreto, serão obedecidas as Observações que a acompanham.
Art. 29 O presente Decreto terá vigência. a partir de 19 de julho de
1964.
Art. 39 Revogam-s-e as disposições em contrário.
Brasília, 29 de jutho de 1964; 1439 da Independência e 769 de.. Repú-

nnca.

H, CASTELL-') BRANco

Arttvur da Costa e Silva
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!EXECUTIVO

PRESID",NeIA DA REPúBLICA
ESTADO-MAIOR DAS FbRÇAS ARMADAS
COMIssM DE II.LTM"E1'!'l'AÇAO nas FÔRÇAS ARMADAS

'l'abela Cle Complementos
(Letras "b" e "e" do art. 80 do CVM)
Exérc1,to

Valor

ORGANIZAÇbES

I

I -

I

L

Acauemía Militar das Agulhas Negras. - Escolas Prepa.]
ratóríaa de cadetes - Escola de Aperfeiçoamento de]
or.ciats
'
'
I
6. EScOla deBargentos das Armas .. _
j
s. zscora de Comando e Estado-Maior do Exército - Ina.]
tuuto Militar de Bngenharta - Escola de Defesa Antt-]
aérea -c- Escola dl' Equitação do Exército :- Escola de]
COmunicações - Escola de Material Bélico - Escola I
de Instrução Especializada - Escola de Veterinária -r-l

Organizações Hcspitatores e sanatórios:

Doentes sob regtmem díetétlco
III -

173,00
150,00

Escola ôe Artilharia de !

ESCola de Bducaçáo Fístca -

COSta - Centros e Núcleos de Formação de Oficiais da]
Reserva - Cclégtos Militares
1

Il -

CR$

I

tcecotares:

13tl,()(}

I

!

······················1

143,00

I
I

Dwersos:

I

umcauss componentes da Dlvísãc Aeroterrestre - Unídac]
des componentes do GUES - Policias do Exército..,... I
Primeiro Batalhão de Guardas - Regimento de CaMI
va.t~l·ia de Guardas Batalhão àe Guarda Presidencial]
ela. MIsta de Transporte
1
IV- commemento l'egionat:

1I

NO valor de Cr$ 220,QO, assim dtstrãbuídos:
1-

II

Umuades Admímstratívas não especificadas acima ..... 1

2. Estabelecimentos Central e Regionais de Subsistência .. 1
3. Díretorte. de Subsistência
,1

V -

Ração de l'e-serva

,

80,00

I

-

I
I

32,00
65,00
r23,00
8,00

Observações

1. Os estabelecimentos escolares só iarao jus, por semana. a, cinco
dias de complemento, durante todo o ano letivo e época de exames finais,
quer nas aulas uu sessões de instrução mínístradas em sala, no campo
ou em locais destmados. deduzidos os dias feriados, santificados ou facultativos ocorrtaos durante a semana. Farão j1.1.S ao complemento os
milirores em tU::1çaode docência, ensino ou ínatruçâo (art. 19, letra "d"
do CVM) e.):, a.lunos com direito à alimentação por conta do Estado
(art. 82 do CVMI.
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2. O Grupame-nto de Unidades Escola fará jus, por semana, a cinco
dias de complemento, durante todo O ano escoraav deduaíeos Os dtcs feriados, sanüncados e facultativos ocorridos durante a semana, quando
não forem ocupados na continuidade de manobras fora da sede doa unidade.

3. Os pára-quedistes terão, igualmente, cinco dias de complemento
por" semanal durante c ano de Instrução, incluídos os períodos de Incorporaçâo e nesmcorporaçâc.
4. As Poncias do Exército e Unidades de Guarda farão jus, por
semana durante o ano de Instrução, a cinco días de complemento, excluídos os penados de íncorporaçâo e desmcorporaçâo, e nos demais dias
somente os elementos empregados em serviços COm duração contínuadacde
24 horas, previsto no § 20;0 do art. 231 e nos números 4 e 5 do artigo 329
<10

'

R~1.

.

5. Os alunos dos centros, Escolas e Núcleos de Formação de Orícíaís da Reserva faráo jus à alimentação por conta. do Estado, nos pe.rtodos índícadcs na letra, "f" do art. 13-0 do R-166, somente nos dias de
instrução uetro "e' do art. 82 do OVM.).
6. Os militares baixados aos nospítaís e sanatórios milita-res, sob
regime cnetétíco, rarão jus a um complemento hospitalar equivalente ao
valor simples da Ração comum vigente para a localidade e mais o complemento previsto para as .organízaçoes hospitalares e sanatórios.
7. As trmâs de caridade, contratadas pelos hospitais e sanatórios,
S€T§{l, para efeito de saque de etapas, equiparadas aos sargentos.
8. O complemento será, devido nos dias em que houver attvídade,
no que tange à-cnussâo principal da organização.
9. As dísposiçôes do item anterior são aplicáveis, também, nos casos de prontídao, para os elementos nela compreendidos.
10. O saque dos complementos somente será permitido' quando, na
reanoade, fÔI' fornecida a Ração complementada, sendo proibida a simples
tormalística visando economia.
11. A Diretoria de Subsístêncía e Os Estabelecimentos Central e Regionaas de Suuststêncía sacarão, trimestral e adíantadamente, dos respecnvos estabelecímentos ce finanças, em relação ao Complemento regional,
a quantia. correspondente à totalidade dos quantitativos de subsistência
apncados, nos valores 'de Cr$ 123,00 e' Cr$ 65,00 respectivamente.
12 Ted ?dü'eIto ao saque de Complemento regional, no valor de
CrS, ,32,00, tôoas as Unidades Administrativas que não estejam mcâuídas
na presente 'raoera de Complementos. Ainda, aos elementos orgânicos,
não enquadrados na finalidade das unidades contempladas na 'Tacela acima, também assratlrá :J direito ao saque de era 3'2,00, retro citado. ãsse
saque será Jeito mensalmente e obedecerá à mesma norma adotada na
requtsíção do quantitativo de rancho.
.
__
13, Os recursos arrecadados pela. Diretoria de Subsistência, com relação
receita do Complemento regional, na importância. de Cr$. 123,00
serão' provenientes das etapas arranchadas e geridos de acôrdo com o
estabelecido pela Fortarta nc 2,392 de '7 de dezembro de 1962.
14. A Ração complementada acompanha os preceitos estabelectdos
pela Aviso -nv 642-DG, de 26 de julho de 1957 publícadc no Boletim do
nxercuo nv 31, de 3 de agôsto de 1957.
15. O quantitativo destinado à Raçã<l de reserva será requisitado
(pela Díretorba de Subsrstêncía e calculado sôbre o total de arranchados
em cada trimestre. A receita apurada para a produção, de rações de
reserva pelo rsxérctto constituirá' um fundo especial "Ração de Reserva",
.para atender as üespeses com:
estudo. experímentaçâo e elacoraçâo de protótipos;
transporte de material;
diárias de alimentação e' pousada dos encarregados de cumprir mís.sões relacionadas COm o fim em vista, quando não fizerem jus a, essas
vantagens à conta. de dotações orçamentárias;
mostruário, publicações e outros despesas referentes ao assunto;
1

à

1

1

1
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custeio da produção, estocagem e dcstrfbuição para- o consumo e tôda
e qualquer despesa de material e pessoal não prevista nas alíneas anteriores, após aprovação devida.
Os recursos escrrturados no fundo especial não ficarão subordinados à
aplicação em prazos fixos ou dentro do exercício financeiro e deverão,
em sua totalidade, sei vtilizados sxclusrvamente na consecução dos ocjetivos acima mencíonaéos, sendo dispensada a. concorrência para as aquizíções, de acôrdo com as letras "a' e "b" do art. 246 do Decreto número
4.536, de 28 de Janeiro de 1922 (Organiza o Código de Contabilidade da
Un,p..,()) A aplicação deste fundo _ especial será feita pela Diretoria de.
Subststêncta, observado o que' estabelece o Decreto ne 52.8-50, de 26 de
novembro de 1963 (D, O. nº 227, de 28-11~63) ,
Nos dias de consumo da ração de reserva, não Será sacada a etapa
comum.
16. O pessoal civil que serve nos hospitais militares, quando escalado
para o serviço díáríc con; duração de 24 horas, fará jus à ahmentaçâo
por conta. do Estado devendo, para isso, o estabelecimento sacar do es'taoeíecimentc de nnanças pagador a quantia idêntica ao valor de uma
etapa comum fixada pare a Regrào, onde Q mesmo tiver sua sede; no caso
em que a duração do serviço seja. de l() .ou mais noras, sem recesso ininterrupto de mais de 2 horas, sacar-se-á 50 por cento daquele valor.
17. Em hipótese alguma. ',l, vantagem acima e os complementos fixados na presente tabela poderão ser pagox em dmneiro.
18. O pessoaj cívu que percebe por dotações orçamentárias ou oeros
"recursos próprios oas organizações militares, quando servindo em orgamzaçôes que possuam rancho c-gantzado e cujo horário de trabalho exíja a permanência continuada por 8 (oito) ou mais horas diárias, tará
jus à aumer-tacâe por conta do Estado e terá direito a um quantítctívo.;
como auxíuo, sôbre J valor da etapa comum das guarmçôes em qU8 serVirem, correspondente a 10 % para O café, quando fõr apropriado, 50 %
para o aímôço ~ 40 % para o jantar. Do auxílio são deduzidos os sábados e domingos, dias ferrados e outros eventuais que venham a ocorrer.
Em hipótese alguma, este quantátatrvo. poderá ser pago em dínherro.
As unidades admmratratívas sacarão dos estabelecimentos de finanças o quantitatívo (auxfüo) , mensalmente, exatamente como ocorre com
o quantitativo os rancho, devendo ser anotado nas Observações do Mapa
Modelo 4'2.

DECRETO Nº 54.066 -

DE 29 DE JULHO DE 1964

Aprova a Tabela de Fixação dos Valores dos Complementos à Ração
comum, para o Aeronáutica, e dá outras providências

O Presídenta <ta República, usando da atrtbuíção que lhe confere oart. 87, Item 1. da Constituição, decreta:
Art. 1º FIca aprovada a Tabela de Fixação dos Valores dos Oomple-.
mentes à Ração comum, pare, a Aeronáutica, organizada de conformidade
COm o que preceitua o art 80, letras "b" e "c" da Lei nc 4.328, de 30 de
aortj de 1964· (Código de Vencimentos dos Militares.)
parágrafo único. Para execução da referida Tabela, que se acha
anexa a êste Decreto. serão obedecidas as Observações que a acompanham.
Art. 2º O presente Decreto terá vigência a partir de 1° de julho de1964.

Art. 3° Revogam-se as disposições em. contrário.
Brasüta, 29 d-e julho de 1964; 143° da Independência e 76<;> dia República.
H. CASTELL(. BRANCO

NelWn rreire Laoenére Wanderley
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ESTADO··MAlor: DAS FORÇAS ARMADAS
COMISSÃO

DE ALIMENTAÇÃO

DAS FÔRÇAS

ARMADAS

Tabela àe Com/ptementoe

(Letras uh" e "e" do art. 80 do CVM)

ãeronaunca
ORGANIZAÇOES

Valor

I
I
I

I _ Eecotares:
1. ESCOla de Aeronautaca Escola preparatória de Ca-]
uetes da Aeronáutica e Centre Técnico da Aeronáutíca!
z ; Escola de Especíanstas da Aeronáutica
1
3. Escoh~ de Comando e Estado-Maior da Aeronáutíca.]
EScora, de Aperfeiçoamento de Oífciaís da Aeronáutica)
e Esco~a de Oficiais Especialistas e de Inf~ntaria dei
Guarda
'"
'
i
11 -

Organizações f10spnazares e sanatórios:

Doentes internados em hospitais e
cnetétíer, . .
III -

'

sanató1'io~.
'

CR$

173,00
150,00

130,00

I
I

sob l'-egímenll

Diversos:

1

143,00

I
I

I

1. Pesscaj müttaa- em SItuações especiais, compreenrüdo nOI
Item 3 das Observações abaixo
I
3. LanChe de bordo para avião
1

a. complemento regional, assim dístríbuíac:
Complemento regional propraamente dito
Fundo de Manutenção de Rancho
4 . .H.açao de Reserva
a)
O)

80,DO
800,00

I
I

~ .11
1

.-1

10U,00
12<l,OO
8,00

I
I
1. Nas organizações escolares somente terão direito ao respectivo
complemento os militares em função de docência, ensino ou instrução" (artigo 19. letra "d". do CVM) eos alunos com direito à 'alimentação por conta
do Estado (ai-t. 82 do CVIVI.)
2. Os mílttaz-es .baixados aos Hospitais Central, de Zona. e de .guer-.
ntçôes e a sanatórios, sob regímem díetétdco, farão jus a um complemento
hospitalar equivalente ao valor da etapa vigente para a localidade e mais
o complemento previsto para as organizações hospitalares e sanatórios. ;"
2.1 - A Diretoria de Saúde, sempre qUe necessário, baixará instruções reguladoras do emprêgo do complemento hospitalar, Com a fínalícace de obter à ração especial de que trata a letra "CU do art. 80 do CVM:.
3. Nas ddversas organizações, terão direito ao Complemento de situações especíads:
. a)

b)
c)

Unidades de Busca e Salvamento;

Subumdades d-e Polícia da Aeronáutíca;
Mecânicos de avião e artífices;

100

ATOS

00 PODER ExECUTIVO

a)
Componentes das subespecíaltdades de íflen-a, os escreventes, Os
taífeírcs de copa e cozinha, quando em razão do serviço de escala redonda de 24 horas, serviço de rerõrco ou de prontídão rigorosa, acompanhada de vigilância noturna,
4, Não será permttído no mesmo dia o abono ao mesmo individuo de
-maís de Um dos complementos previstos na Tabela.
5. O complemento será devido nos dias em que houver atividade
normal "ou extraordinária, no que tange à missão principal da organízaçâo.
6. AsdisP05içõ8s do item anterior são .aplícáveís também, nos ca-sos
de prontidão, para os. elementos nela COmpreendidos, bem como, nos dias
de recesso, no período de funcionamento das aulas, para os alunos da
rtscoia Preparatória. de Cadetes da Aeronáutica e da Escola de Especia~
listas da Aeronáutica.'
7. O saque dos complementos sõmente será permttído quando, na.
realidade, Iôr fornecida a, Ração complementada, sendo proilbida Q simples Iormalísttca visando' economia.
a. O lanche de bordo de avião será fornecido nas seguintes condíções;
a,)
o lanche de bordi de avião é 'destinado às tripulações dos aviões
do COMTA e das que viajarem em objeto de serviço, instrução ou treinamento, cem duraçã-o superior a 3 (três) horas;
b)
os militares em serviço, quando viajarem sém possibilidade de se
alimentarem em terra, receberão o lanche de bordo nas mesmas condições;
c) o valor nutritivo do lanche deverá corresponder' ao dispêndio de
energias durante o vôo e às condições atmosféricas da região, devendo oscilar de 500 a 1.00ü calortas, devidamente equilibradas em hidratos' de carbono, 'proteínGS, gorduras e sais minerais, sempre que possível, segundo a
natureza do vôo;
d) o lanche de bordo só será fornecido mediante pedido por escrito feito
peío oficial, de operações, em que constem obrígatórtamente os elementos que
<servirão de base para o saque, isto é:
- TIP9 e matrícula do avião;
- Número da ordem da missão;
- Unidade, nome, pôato ou graduação dos benerícíados.
e) os VÕOf; de instrução ou treinamento de âmbito das organizações,
isto é, vôos locais, não darão direito ao saque, devendo a despesa correr

à conta do arranchamento normal:

1)
d.- percepção de lanche de bordo não interfere com o direito à, ração
DU diária de alímenbaçâo:
g)
o saque será feito na requisição normal da organização e apresentação de contas obedecerá às instruções baixadas pela Diretoria de mten.dêncía da Aeronáutica.
9. O Complemento regional propriamente dito não será Integrado na
ração do pessoal arranchado e ccnstttuírá crédito .na Diretoria de Intendência da ~eronáutica.
10. Trimestralmente, a Diretoria de Intendência da Aeronáutica requlaitará à Subdiretoria-de Finanças a importância correspondente ao Complemento regional própríamenta cite, cabendo ao Diretor Geral de Intendência, mediante plano, autorizar o seu emprêgo, visando às seguintes fi-

nalidades :
a)
atender: às despesas COm aquisição e recuperação do material de
copa, cozinha e refeitório, a critério do DGI, e quando comprovada a íne-xjstêncla de recursos no 'I'ítulo "Fundo de Manutenção de Rancho" e
verbas orçamentárias:
b)
atender despesas com a Instalação e ampliação dos reembolsáveís
r'egtonais a cargo dos -estabelecímentcs de Intendência e do Reembolsável
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oentrai de Intendência. da Aeronáutica; pagar prêmios de seguro de suas
instalações e estoques;
c) promover o desenvolvimento das fazendas e granjas, vísando ao
barateamento e à industrialização dos produtos para consumo nas ergamzações da FAB;
d)
atender às despesas de Instalação, .amplíação, conservação, adaptaçãõ-é funcionamento dos estabelecimentos de intendência;
e)
atender ao pagamento {ia alimentação a bordo dos aviões a. serviço do ,GTE.
U. O pessoal civil que perceba pelas dotações orçamentárias, lotado
ou designado para prestar serviços em organizações cUJo. horário d~ trabalho exija permanência contánuaéa por 8 (altO) ou mais horas dlá~la"6,
fará jus à .afimentàcão por conta do Estado, quando a~omp~nhar o horaElO
de trabalho dos militares. par-a fazer- face à alimentação deste pessoal. nos
dias de expediente, as organizações _poderão sacar um quantitatiyo (correspondente ao) sôbre o valor da etapa comum fixada para a Iocalídade, correspondente a 10% para o café, quando fôr aprcprfado, 5~/o para o almôço
e 40% para o jantar. O quantitativo, em hipótese alguma, poderá ser pago
em d.nheiro-ac .benefici"2do
12. Nas mesmas condições de trabalho citadas no item anterior, poderão as Unidades Adminístr ativas. para o pessoal civil previsto no Decreto "n9 50.314, de 4: ele março de 1961, inclusive pessoal dos reembolsávaís
fazendas e granjas, sacai da. Subdíretcrie, de Finanças o mesmo, valor d~
etapa comum, desde que autorizadas pelo Ministro da Aeronáutica,
Deverão encaminhar expediente ao Gabinete elo -Míntstro. através da;
Diretoria, de Intendência da Aeronáutica, no qual serão apresentadasvas
justificativas da, solicitação, relação do pessoal a ser' contemplado e a eatímatrva da despesa anual que esta autorização acarretará. A concessão' ficará condicionada ês disponibilidades da dotação orçamentária própría ,
13. O quantitativa destinado ao Titulo Ração de 'Reserva será. sacado
pela Diretoria de Intendência, COm base nos saques de et-apas arranchadas
das diversas organizações. Para isto, deverá: a Subdiretcria de Finanças
da Aeronáutica faze}' a. devida comunicação, trimestralmente. à Diretoria
de Jntendêncín da Aeronáutica. :f:ste recurso será aplicado em tudo que
estiver relacionado com a fixação, obtenção e distribuíçâo das rações de
reserva, observado ú Regimento da" Comissão de Alimentação das Fôrças
Armadas {OAFA) e sendo dispel1.S:?da a concorrência para as aquisições em
geral, e demais encargos do Título acima, de acôrdo COm as letras "a" e
"b' do art. 246 do Decreto nc 4.5-36, de 23 de janeiro de 19-2,2 toõdteo de
contabilidade da União). Os recursos escriturados no Titulo Racã6 de
Reserva não ficarão subordinados à aplicação em prazos ríxos ou "centro
do exercício fínanceíco. Nos díes de consumo da ração de reserva, 119.0 será
sacada a-etapa comum.
.
14. As orgnnisacô: s que possuam rancho em funcionamento deverão
sacar ~) Complemento regional - Fundo de Manutenção de Rancho, no
valor fixado na tabela de complementos, por etapa de rmlítar arranchado.
14.1 - As importâncias apura das com o saque dêste complemento s6
poderão ser utilizadas quando se destinarem a cobrir eventuais "deffcíts"
na valor da ração ou para. atender às necessidades materiais de cozinha,
copa e refeitório.
14.2 - A organízaçâo que utilizar Os serviços de rancho' de outra unidade, para alimentação de seu pessoal, deverá, também, sacar êste quantitativo, paro. indenização ao Funda de Manutenção de Rancho da outra.
unidade,
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29'

DE

JULHO DE 1964

Dispõe sôbre a retorniulaçtia do eistema geral d~ Previd~np-i.a SociC!'1 e
a administraçao·trans2torza das enstituiçóee de preoidêncià social até
que esta se complete e dá outras

providências.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe con~er~ .? artigo 87, item r, da Ocnstituiçâo, e
Atendendo à necessidade de preceder.se a uma reformulação do sjste..
ma geral da Previdência Social bra,
stleira, já superado em suas. bases
atuais em face do' desenvolvímentc
socío-econõmíco do País e da sua extensão aos trabalhadores rurais e a
outras categorias de trabalhadores,
determinada pela Iegislaçâo vigente,

visando a assegurar-lhe, por meio das
novas técnicas da Seguridade Social,
uma 'efetiva e eficiente promoção do
bem-estar social da população;
Atendendo à notória situação de
desequilíbrio financeiro por que vem
atravessando o sistema nos últimos
anos" e especialmente alguns dos ms,
titutos, 'cujas condições de sobre':.l~
vêncla autônoma dificilmente estao
sendo asseguradas;
Atendendo o. que para êsse efeito
se torna imperativa sobretudo a re.,
visão da atual estrutura administrativa da Previdência Social e do seu
sistema de financiamento, bem assim,
no que fôr cabível, dos sistemas de
filiação de beneficiários e de prestações, de i.iodo- a permitír-Ihe a fiel
e ampla consecução da finalidade act,
ma índicade;
Atendendo a que a exclusão do âmbito da Previdência Social dos pro.
blemas de habitação popular, em vista
do novo Plano Nacional de Habita-çâo, em tramitação final no congresso' Nacional, e o propósito, já enuncia,
do pelo Govêrno, da unificação dos
serviços de saúde em um plano tarn ..
bém nacional, mais ainda reforçam
a necessidade da mencionada refor.,
mulação ;

,

Atendendo a que, nessas condições,
não se torna conveniente a; próxima
renovação dos órgãos administrativos
e fiscais das instituições -de previdência social, por meio das eleições gerais previstas na- Lei Orgânica da
Prevídêru .a Social, fazendo-se mister
dispor sôbre uma administração transitória até que se 'complete 'aquela

reformulaçâo e o Congresso Nacional
delibere a propósito da mesma, de,
ereta:
Art. 10. O Ministério do Trabalho e
Previdência Social fará. proceder a
imediatos estudos para a reforsnula,
ção do sistema geral da Previdência
Social, tendo em vista sobretudo os
pressupostos constantes do preãmbu,
lo dêste Decreto, sem prejuízo de outros que lhes possam vir a ser acrescidcs, visando à elaboração de um
projeto de Lei a ser submetido ao
Congresso Nacional, nos têrmos do
art. ev eo Ato Institucional, de modo
a poder entrar em vigor a partir de
10 de janeiro de 1965.
Art. 29. Para o ef-eito do disposto
no art. 1°, o Ministro do Trabalho e
Previdência Social designará Oomls;
são Especial constituída por técnicos
G.~ seu Quadro e das instituições de
previdência social e, outrossim, in.
dicados pelos Mmístroa da Fazenda,
da Saúde e Extraordinário pera o
Planejam-ento e Coordenação Econômica, para, no prazo improrrogável
de 4'5 - (quarenta e cinco) dias, realizarem os estudos necessários e elaborarem o anteprojeto de lei mencionado no art. 19.
Art. 39.0 anteprojeto a que se re;
fere o art. 29 será submetido ao exa,
me final, no prazo improrrogável de
30 (trinta) dias, de uma Comissão
constituída por quatro dos técnicos
participantes da anterior Comissão
e quatro representantes classistas, .tn,
dicados: um, pela Confederação dos
Trabalhadores Rurais; um, pela Confederação Rural Brasileira; um, pelas
demais Confederações das categorias
profissionais, em conjunto; e um pelas demais confederações das cate,
gorias econômicas, em .oonjunto. sob
a presidência do "inístro do Traba.,
lhe e Previdência SOcial ou quem
êste designar em seus impedimentos.
Parágrafo único. Poderão ser con,
vídados se assim o desejar o Oongt-es.,
so Nacional, para acompanhar. os trabalhos da Comissão, um representante de cada uma das Casas do Con.,
gresso Nacional.
Art. 4°: Findo o prazo determina,
do no art. av, o Projeto elaborado
será submetido, pelo Ministro do Tra.,
balno e Previdência Social, em coordenação com os Ministros da Saúde, Fazenda e Extraordinário do Planejamento e da Coordenação Eccriô,
mica,' à aprovação do Presidente da
República, no prazo máximo de 10
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dias, para o efeito do encamânha.,
mente 'previsto no art. 1<:>.
Art. 5°. Os membros técnicos das.
Comissões referidas nos arts. 29 e 3°,
poderão, sendo necessário ao bom de.,
sempenho do encargo, ficar díspen.,
s-.dos de outras atividades funcionais,
sendo-lhes facultado, outrossim, bem
como aos membros classistas, ter as.sessôres especializados para o mesmo
fim.

Art. 6°. Os órgãos do serviço PÚblico e entidades vinculadas, em es,
pecíal as instituições de previdência
social, atenderão prioritàriamente às
solicitacões de interêsse dos trabalhos
<ia Comíssão..
Art. 79. O Ministro. do Trabalho
e Previdência Social determinará ín,
tervençâo, a partir de 5 .de setembro
de 1964, nos' Conselhos Administrativos e Fiscais dos Institutos de Aposen tadona e Pensões e do Serviço
de' Alimentação da Previdência Social, nas Juntas de Julgamento e Revisão dos mesmos Institutos, e no
conselho Fiscal do Serviço de Assla,
tência Médica Domiciliar e de Urgên,
ela, recompondo, em caráter transí.,
tório, até que seja promulgada a
Lei referida no presente Decreto, as
respectivas Administrações, nas seguintes bases:
I - A admlnístraçâo . geral da instituição caberá, na forma mais con,
veniente aos objetivos da ínterven,
ção, determinada em instruções do
Ministro, a uma Junta Interventora'
que será constituída de dois repre,
sentantes do Ministério, um dos segurados e outro das emprêsaa.
II - Os representantes do Ministério e, dentre êstes o presidente da
.àunta Interventora, serão designados
pelo Ministro de Estado.
In - Os representantes classistas
na Junta Interventora serão destgnadc : pelo Ministro dentre os indíca,
dos, no prazo máximo que fôr fixado,
em lista tríplice, pelas Ooníederaçôes
Nacionais interessadas, de emprega,
dos e empregadores. Em se tratando
de grupo não organizado em Confederação, o Ministro ouvirá as entidades sindicais mais representatívas
do ramo, a seu critério.
IV - Os Conselhos Fiscais pasBarão também a funcionar COm a composição prevista no item I, sendo os
representantes do Ministério e os elas,
sístas designados na forma dos itens
li

e rrr.

V - Por forma semelhante à men..
c'cnada no item IrI, serão recompos-
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tas as Juntas de Julgamento e Revisão dos Institutos de Aposentadoria.
e Pensões, cabendo a Indica cão con.,
junta, em lista tríplice, às - jeedera,
ções estaduais das categorias vincula,
das.
Art. 89 O Ministério do Trabalho
e Previdência Social fará realizar, pela forma prevista no parágrafo 19 do
art. 357 do Regulamento Geral" da
Previdência Social, dentro do prazo
necessáráo, as eleições para a renova~aa representação classista no
Conselho Diretor do Departamento Nacional da Previdência Social e no
Conselho Superior da Previdência Social, ressalvando.se, por ocasião das
mesmas, a possibilidade da ocorrên,
cía de futura alteração legal dos respectivos mandatos e das atribuições.
Art. 9°. As Comissões de Investigações constituídas, para os fins do
art. 79 do Ato Institucional, no âmbí,
to da Previdência social, apresen,
tarâo suas conclusões, ao Mênístro
do Trabalho e Previdência Social, no
máximo até o dia trinta e um (31)
de agôstc próximo, para a adoção
das medidas cabíveis na forma do
mesmo Ato .
Art. 10. O Ministro do Trabalho e
Previdência Social e o Departamento
Nacional da Previdência Social expe,
dirão, conforme o caso, as instruções
que se fizerem necessárias à execução
dêste Decreto, cabendo ao Ministro
resolver os casos omissos.
Art. H. üate Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de julho de 1964; 143°
da Independência e 76°, da República.
H. CA8TELLO

B&ANCO

Arnaldo. Sussekinâ

DECRETO N° M.Oü'8
JULHO DE 1964'

DE

30

DE

\

outorga concessão à E. Prrncezá Li-

mitada.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
8'7, nv I, da Constotuiçâo Federal, .e
tendo em vista, o qu ~ consta do Processo no 1.8'11-63, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 l'''ica outorgada concessão
:!lo Princeza Limitada, nos têrmos do
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art. 28 do Regulamento dos Serviços
de Radíodifusâo, para estabelecer. na.
cidade de Lages, ,Estado de Santa
Catarina, sem díreíto de exclusrvídade, uma sstaçâo de j-àdíodífusâo, com
freqüêncía de 1.200 kc-s ,

Perásrafo único. o contrato decor.,
rente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com este baixam, rubricadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Tesecc-mumcaçóec, e deverá ser' assinado dentro de so tsessente) dias, .a contas' da úata da pu ...
blicação dêste Decreto no D'áTio Oficzai. sob pena de se tornar nulo. de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário. /
Brasília 30 dE- julho de 1964; 1430
&1, Independência e 769 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

DECiRETO NQ 54.069 -

DE 30 DE

JULHO DE 1964

Outorga concessão ao crooe-no do
Estado de GOiás, para estobetecet
uma estação de ,Telemsão.

o Presidente de. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, nv I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o que consta do
processo ne 2.471-63, do Conselho
Nacional de 'I'elecomunícações, deereta:
Art. 1Q Fica outorgada concessão
ao Govêrno do Estado de Goiás, nos
têrmos do art. 28 do Regulamente
dos Serviços de Rediodifusâo, para,
através do Consórcio de" Emprêses
de Radiodifusão e Noticias do Estado
(OERNE),' estabelecer; na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, sem direi..
to de exclusividade, uma estação de
itelevísâo, geradora. de programas, .
que operará no canal 13, com a potência de 2DO kw (ERP.).
parágrafo único. O contrato ãe<corrente desta ccncessâo oioedecerá
às cláusulas que Com êste baixam,
rubricadas pelo Presidente do Conselho Nacíonej de Telecomunicações,
e deverá ser as-sinado dentro de 6(}
(sessenta) dias, a conter -da data da
publicação dêste Decreto no.. Diária
Oficial, sob pena de se tornar nulo,
de pleno direito, o ato da outorga.

Art. 2° Revogam~se.as disposições
em contrário.
Brasília, 30 de. julho de 1964; 1431
da Independência e 769 da Re'P'Ú~
blica.

H.

CASTELLO BRANCO

DEORETO NI! 54.070 -

DE 30 DE

JULHO DE 19f14

Outorga concessão à Rádio
Difusora Limitada.

Ccmçontuis

O presidente da República,usando
da. atnbuiçãc que lhe. confere o artigp

87, nv r, da Constituição Federal, 'e

tendo em vista o que consta do Processo nv 2.184-64, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. li? Fica outorgada concessão
à Rádio Congonhas Dífusora Limitada, nos têrmos do art. 28 do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
para estabelecer, na cidade de oonganhas) Estado de Minas Gerais, se,!U
direito de exclusividade, uma-estação
de .radíodífusâo, com a freqüência de
4.795 kc/s ,
Parágrafo .único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
clàusures qrl e cem êste baixam, rubrícedas pelo presidente do Conselho
Nacional de 'I'elecomunicações, e de..
verá ser assinado dentro de 6.0 (sessenta) dias, a contar .da data da publióação vdêste Decreto no Diárlo Oficial, sob pena de se tornar nulo, de

pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 .Revogam~se 8.S· disposições
em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO'

DECRE'ED Ni? 54.071 JULHO

DE 30 DE
DE 1964 '

Altera o Regulamento elo Ensino tndustrial, aprovado pelo Decreto número 47.038, de 16 de outubro de
1959, e modificado pelos de números
47.258. de 17 de novembro de 1959;
49.304, de 21 de novembro de 1960;
615, de 20 de fevereiro de 1962;
52.212, de 2·de iulho de 1963 e 52.826
de 14 de nopemoro de 19f13.

O Presldents, da República, usando
das atcíbutções que lhe confere o ar-
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tígo 87" item r, da constituição Federa,l é nos têrmos da Lei nv 3.55,2,
de 16 de fevereiro de 1959, tendo ~
vista a Exposição de Motivos do Mínistro de Esta.do da Educação e OU1tura decreta:
Al't. F' Fica alterad.o o art. 54, § 2Q,
do Regulamento baixado com o Decreto no 47.038, de 16 de encubro de
1959, e modificado pelos Decretes números 47.258, de 17 de novembro de
HJ<59; 49.304, de 21 de novembro de
1960; 615, de 20 ~'e fevereiro de 1962;
'52.212, de 21 de Julho de 196~ e 52.826,
de 14 de novembro de 1963, que passa
a ter a segmínte redação:

".A.rt.

54.

.'.' ....................•..

t§ 2Q O Presídents da Entidade refertda no parágrafo anteri-or, eleíto por
esCl'utinio secreto, na forma dos Eseetucos, partdcipará das reuníões do
conselho de Professôres, sem direbtc
a voto."
Art. 2Q Fica modificada a redação
do lilft. 89, do dtado Regulamento do
Ensino Industrtaâ, na .seguárrte forma:
":Art. 89. O Conselho de R.epresencantes deverá ser constituído de:
a) um representante dos professôres da' Escola:
b) um educador estranho aos quadros da Escola;
C) um índustrtal, pelo menos;
d) um Engenhei-ro ou Arquiteto, indicado pelo Conselho de Bmgenharfa
e Al·q-.ütetura ou pelo Conselho Regional de Químioa;
e) um professor da Escola de Engenharia, sempre que possível, ou um
técnico de educação;
f) um técnico de nível médio, de
preferência. diplomado pela Escola.
S 19 Os Conselheiros, . observado o
dispoSlto no artigo anterior, serão es~
colhidos em listas tríplices. elaboradas
pelo Ministério da Educação e ouuara, de acôrdo cem o artigo 17, § rv,
da Lei nv 3.55'2, de 15 de fevereiro de

1959.
l 2'(l Poderá .a vaga a que se refere
a-letra "f" ser preenchida por um in-

dustrtal. "
Art. 3. Acrescentar-se-á, nas Dísposiçôes Gerais e Transitórias, o seguínt.e artigo:
l'AJ.'t. ,149. A primeira vaga que venha a ocorrer na atual composição
dos Conselhos de Representantes, dentre as preenchidas por Indnsta-íaã, será
provida. com a representação a que se
refere a letra "f" do artigo 89, observado o § 29 do mesmo aJ.'tigo.'"
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Ar,t. 4Q ~te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3'Ü de julho de 1964; 143'?'
da Independência e 76Q da Repúbüca ,
H. CASTELLO BRANCO

Fl.avi o Suplicy de Lacerda

DECRETO NQ 54.072
DE 30 DE
JULHo DE 1964
Restabelece os artigos 354 e 355 do'
Regulamento da Previaênc~a soo-u,
suprlmiàos pelo Decreto nf! 5-2.353,
de 13 de aYôsto ae 1963, dá nova
redação ao § 2Q do art. 341.

o

Presidente da República, usando-

da. atribuição que lhe confere o artígo 87, item I, da Constituição' Fe-

derel, e tendo em vista o disposto
na Lei ne 3.8Q7, de 26 de agôsto de
19-60, decreta:
Art. 19 Ficam restabelecidos os artigcs 354 e 355 do Regulamento Ge·
raj da Previdênc.a Soêíal, aprovado
pelo Decreto n» 43. 959~A, de 19 de
setembro de 19''", que haviam sido
suprimidos pelo Decreto nv 52.3'53, de
13 de agôsto de 19.f33, passando a ter
a seguinte redaçáo:
"Art. 354. São atribuições do C011-sultor Médico da prevldênoía Social,
(Decreto-lei nc 4.371, de 10 de junho
de 1942):
! - , Opinar nos processos que, envolverem matéria médico-social, especialmente o::; relativos à prevtdêncra
social, que forem encaminhados à decisão do Ministro do Trabalhe e Previdência Social;
TI '---'" opinar em todos os processos
que envolverem meteria médica, qUE:"
forem encaminhados ao julgamento
do' ConselhocSuperior da Previdência
Sccéal:
!II _' Proceder a estudes bío-estatí s t iCo.9 relativos à prevídêncía social.
~ 10 A orientação e nscaltzaçâo da,
instalação e o funcionamento dos
serviços médicos da Prevídênola So·óa..l. de que rata o ert. 2Q, ' letra aI"
do Decreto-lei nv 4.371, de 10 de ju~
nho de 1942, serão exercidos em conjunto com o Conselho de Medíc'ína dar
Previdência Social, quando scncrtaco
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por êste, pelo Departamento Nactonal da Previdência Social ou pelo Ml~
mlstro de Estado.
§ 2<; O Consultor Médico, sUbord1nado diretamente à Autoridade Ministerial, será substttuído nos seus
impedimentos eventuais e temporãa-ios, por um dos médico." em exercicio na Consultoria, de eua índíoa-ção, para tal fim designado pelo Mimstro de Estado.
§ 3\1 As dütgéncías e veríríoaçoeg de
que necesstter o Consultor Médico
.serâc realizadas diretamente junto
às institUIções de previdência socíaj .
§ 4° O Consultor Médico será auxiliado por médicos e servidores «o
Ministério do 'I'rabalhc e PrevidênCl31
Social e das demaés 'autarquias a êste
subordínacas, que . para êsse fim roTem. requisitados, respeitadas as .üsposições contidas no l,.rtlgo 424 e sem
parágrafos dêste Regulamento Geral.
§ 5° O Consultor Médico poderá delegar poderes aos médíeos em exercicio na Consultoria para elaborarem
e assinarem os pareceres a que se re~
fere o item II dêste artigo (artigo
344) .
Art. 35'5: Sómente poderão ser ce..
slgnados, na qualidade de represen..
tantes do Consultor Médico da Previdência Social, para físoalizeçâo dos
serviços médícoe das Instotuíçôes da
previdência social, servidores devíde-

mente habilitados e em exercício na

Consultoria" .
Art. 2Ç> O § 29 do art. 341 do Regulamento Geral da previdência Social, passa a; vigorar com a seguínte
ll'edaçao:
"â 29 O C],[pS terá a seguinte
constituição, sendo o seu Presidente
designado pelo Ministro de Estado
dentre os seus membros:
a) Diretores dos Departamentos '-e
Assistência J(édica dos' IAPs e Di1-en
tor do SAMDU; representantes natos
-daa respectivas ínstttuíçôes;
oJ Representante do Ministérío da
Saúde, índícac pelo respectivo Mínístrn de Estado; Presidente ou Tepresentante da Associação Médica
Brasileira; representantes do Conse ..
lho Federal de Mernctna e dos gcndícetcs Médicos, em conjunto; indicados pelos respectivos - órgãos e designados pelo Ministro do Trabalho e
previdência Sociall";
Art. 39 ~ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, rewogadas as disposições "em ccntrárro,

3.lSSim como o Decreto nO 52.353,
13 de agôsto de 1963.

de

Brasília, 30 de julho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo sueeeiana

DECRETO NO 54.073

Ainda não foi publicado no D. O.
DEORETO N9'M.074 - DE 30 DE
JULHO DE 1964
Cria

@

ao

Embaixada
Brasil junto ao
ãe Chipre.

cocemo

O-Presidente da República.. usando
da atribuição que lhe confere o artfgo
87, incisos I e VI doa Constltulbâo, de;
ereta:
Art. 1\1 ntce. criada uma Embaixada
do Brasil junto ao Govêrno da República de Chipre, com sede na capital daquele pais.
Art, 29 A Missão de que trata o artigo anterior será cumulativa com a
Embaix-ada do Brasil em Beírute,

Art. 39 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua 'Publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 30 de julho de 1964 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTEltLO BRANCO

Antônio Borges Leal Castello
Branco Filho

DECRETO N 54.075 -

DE'

30 DE

JULHO DE ·19'64

Promulga o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica Brasil-República Federal Alemã.

o

Presidente, da República.
Havendo o Congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nc 6,
de 1964, o Aeôrdo Básico de Cooperação Técnica com a República Federal
da Alemanha, assinado em 30 de novembro de 1963;
E havendo entrado em vigor, como
ato internacional, a 25 de maio de
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1964, de acôrdo com seu artdgo 89, decreta:
Que o mesmo apenso por cópia, ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão ínvíolàvelmente como
nêle se contém;
Brasília, 30 de julho de 1964; 143(,)
da Independência e 76(,) da República.
F,[. CASTELLQ BRANco

Antônio Borges Leal Casteüo
Branco Filho

BRASIL - REPúBLICA F'EDERAL
DA ALEMANHA
Acôrdo Básico de Cooperação Técnica

O Govêrno dos nstedos Unidos do
Brasil .e o Govêrno da República Federal da Alemanha,
Desejando fortalecer e aprofundar
as relações de amizad'e existentes entre os deis Estados e Povos.
. Considerando de Interêsse comum
promover e estimular
o progresso
técnico-cientifico e o desenvolvimento econômico e social de seus respectivos países,
Reconhecendo as vantagens que resultarão para ambos 03 países de lima
cooperação técnica e econômica, maia
estreita e melhor ordenada,
Resolveram concluir, em espírito de
cordial colaboração, um Acôrdo Bástcõ<fê"""êooperàÇão - Técnica, 'e, para.
êsse fim, foram representados:
O Govêrno dos Estados Unidos doBrasil, pelo Senhor Egydio Michaelsen, Ministro de Estado da Indústria
e Comércio, e
O Govêrno da República Federal d'a
Alemanha, pelo Doutor Gerhard
Schrôder, Ministro Federal das Negócios Estrangeiros,
Os quais convierem no seguinte:
ARTIGO I

1. Dentro de suas respectivas possibilidades,as Altas Partes Contratantes empenhar-se-âo em prestarem-se colaboração e assistência, com
base na autoajuda e na participação
solidária em assuntos técnicos de interêsse, para acelerar e assegurar o
progresso e o bem-estar social dos
dois países.
2. Com base no presente ínstrumenta as Altas Partes Contratantes
concluirão convênios complementares

sôbre projetos individuais de coope-

ração técnica.

ARTIGO 2

Com o "propósrto de contertr tratamento sistemático e regular às atividades de cooperação técnica empreendidas nos têrmos do presente Acôrdó, as Altas Partes Contratantes
comprometem-se 0.:
1) realizar consultas, em época ade;
quada, sôbre a preparação do" programa geral da cooperação prevista neste
Acôrdo, para considerar as medidas
necessárias à 'execução dos programas e projetos especificas, objeto dos
convênios complementares que hajam
sido concluídos;
2) tomar em consideração todos os
elementos relevantes para que o programa e OS projetos especificas se integrem no planejamento regional, ou
global, do Brasil;
3) estabelecer procedimento adequada à fiscalização e à análise periódica do programa e dos proj etos,
a ser feita por ocasião da consulta
referida na alínea 1), visando a obter,
no mais curto prazo, o máximo de
aproveitamento dos recursos nêles ínvestidos;
4) fornecerem-se mutuamente tôdas
as informações pertinentes .~ relevantes à cooperação técnica regulada por
êste Acôrdo,
ARTIGo 3

Para alcançar os elevados objetivos
a que se propõem as Altas Partes
Contratantes, os convênios complementares mencionados no art. te, parágrafo 2'?, poderão prever que o Govêrnc ..da República Federal da Alemanha:
1) auxilie o covõmo .dos Estados
Unidos do Brasil:
a). na criação e aparelhamento das
instalações de demonstração e experimentação ~ de centros de formação
profissional;
"''''''S)iiã:"j;>reparaçâo de pessoal habilitado a participar das atividades dos
centros e instalações mencionados na
alínea Ql) ;
c) na obtenção de professôres, téonicos e -peritos alemães para colaborarem na, consecução dos objetivos
mencionados nas alíneas a) e b) anteriores;
2) proporcione a funcionários brasileiros e a outras pessoas, devida-
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mente selecionados e escolhidos de
comum acôrdo, a oportunidade e 08
meios de realizar na Alemanha, em
centros educativos ou organizações industriais, ClU'SOS ou estágios. de' formação, treinamento, aperteíçoamentc
ou especialização, em matérias' ou
técnicas prioritárias para o progresso
tecnológico ou científico -e para o de'senvolvímento econômico e -soatal:
3) envie técnicos e peritos alemães
para prestar serviços consultivos e de
assessoria DO estudo e execução de
projetos e programas específicos de
interêsse para o desenvolvimento econômico e social do Bra-sil.
ARTIGO '4

O -Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil, por sua vez, com a finalidade
de alcançar os mesmos elevados objetivos a que se propõem as Altas Par·
tes Contratantes:
1) proverá os terrenos, edifícios,
instalações, seus custos de manutenção e conservação, bens e serviços necessários à realização de projetos específicos nos têrmos dos convênios
complementares para tanto concluídos em confcrmídade com o art _ 1Q,
parágrafo 2 Q j
2) concederã, para. a Introdução no
país das máquinas', aparelhos, ou outro
material, eventualmente fornecidos
pelo Govêrno da República Federal da
Alemanha ao Govêrno dos Estados
Unidos do Brasil ou a entidades ou
órgãos por êste expressamente Indicactos, nos têrmos dos convênios complementares mencíonados no art. 1Q,
parágrafo 29, isenção de Iícença prévia de importação ,de prova de cobertura cambial, do pagamento de emolumentos consulares, direito' aduaneiros e outros gravames ou encargos
fiscais sôbre a aquíslçâo consumo e
venda de bens, bem como facilidades
e isenção equivalentes para a eventua! reexportação de tais máquinas,
aparelhos ou outro material.
ARTIGO 5

1. O Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil, para alcançar os mesmos
elevados objetives. concederá aos proressõres, técnicos e peritos admitidos
no pais em decorrência do presente
Acôrdo:
a) visto oficial
grátis, bem como
aos membros de suas respectivas ra,
mílías, que assegurará. residência. pelo

prazo previste no convênio complementar correspondente e 'o exercício
das atividades inerentes às suas funções;
t» isenção de direitos e demais tributos aduaneiros, assim como de licença de importação ou .restrrçâo equivalente de caráter econômico, pu-a seu
mobiliário e artigos de c::>nsumode
uso próprio ou doméstico destinados
à Sua primeira ínstalaçãó," no período
de seis meses a contar da data da
chegada. Idêntica isenção será concedida para importação de um veículo automátor-para uso particular
trazido em nome próprio ou do côn~
juge, desde que o prazo previsto para
permanência no Brasil seja superior a
um ano. O referido veículo só poderá.
ser vendido ou cedido de ccntormidade com as normas e prazos da legislação em vigor'
e) isenção, ext~nsiva aos membros.
de suas respectivas' fàmílías, durante
o período de sua estada oficial no
Brasil, de .todos os impostos e gravames fiscais que incidam sôbre sua
renda proveniente do exterior, be!11'
como de taX'8.S d'e previdência social;
d) concessão, por
intermédio do
órgão ou entidade a cub serviço estiverem, de assistência médica e tra...
tamento hospitalar de que neccssttem em caso de acidente ou ele mo;"
lés tia resultante do exercjcto normal
de suas atividades, ou como conseqüência das condições do meio em-

biente:

e)
moradia adequada, inclusive
para as respectivas famílias, proporcionada pelo órgão ou entidade a cujo
serviço estejam aquêles ou, quando tal
não seja possível, assistência. efetiva
'para obtenção da moradia e pagamento de seu aluguel;
f) assistência relativa a gastos de.
locomoção' e ajudas de custo, para
viagens no Brasil, por motivo de serviço. 2. O Govêrno dos Estados Unidos
do Brasil concederá aos.. serviçais de'
nacionalidade não brasileira, dos professôres, técnicos e peritos, visto oficial grátis, bem como
facilidades
aduaneiras para a trazida da bagagem de viajante nos têrmos da legislação em vigor, além da isenção
mencionada na alínea "c" do pa-rágrafo anterior.

AR'l'IGO 6

1. A responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros por
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professôres, técnicos ou peritos alemães, no' exercício das funções que
lhes couberem no quadre dêste ACÓIdo, será assumida pelo órgão JU entidade brasileira mtere-rsada na permanência dos mesmos.
2. O órgão ou entidade brasileira
interessada, poderá, contudo, exercer
seu direito de regresso contra o professor, técnico ou perito alemão nos
casos em que' os danos forem intencionalmente "causados ou resultarem
de ímprudêncía ou negligência. grave.
ARTIGO

7

mês de novembro do ano de' mil novecentos e sessenta e três.
Pelo Gcvêrno dos Estadoc Undlos do
Brasil. - Egydio Zl,iichaelsen.
Pelo Govêmo ia Rapúblíca Federal
da Alemanha. - senrseae»,
DECRETO NQ 54.078

. DE 31' DE

JULHO DE 1984

Acrescenta parâgrajo ao art. 39 da
Decreto n9 52. «u, de 23 de agôsto
de ises.

As dispcsrçôes deste Acô-do aplíoar-. 'o Presidente da Repúhlica, usando
se-ão aos prcfessôres, técnicos e peda ntribuiçào que lhe confere {) arritos alemães que se encontrarem no
tágo 87, inciso I, da constituição -FeBrasil, e, serviço da- cooperação ~É.c
deral, e nos têrmcs da Lei n 94.132.
níca, na d-J..ta· da entrada em vigor . de 1 de setembro de 1962, decreta:
do presente ínsrrumcnto.
ARTIGO 8

Cada uma das Altas Partes oontratantes nouncsra a cu-ra da conclusão das formalidades necessariaa
à entrada em vigor do presente Acôrdo, o qual »erá válido a partir ao, nata
da úl tíma dess-a-s notdflcaçôes ,
ARTIGO 9

1. O presente Acôrdo terá a vigência de.cdoís anos e será automàadeamente prorrogado por iguais períodos
sucessivos, a menos que 'seis meses ~
antes de ma expiração uma das Artas
Partes contratantes nctlfíque a outra
de sua- intenção de denunciá-Io.
2. A denúncia não afetará os programas e projetos em rase de cxe-cução, salvo quando as Altas Partes
contratantes convtcrom divevsarnente.
ARTIGO lO

O presente ácôrdo . aplicar-se-á
igualmente ao "Land" Berlim, a menos que, dentro de crês meses após
sua assinatura, o Govêm., da República, Federal ca Alemanha ínforme, do contrário, o governo dos Estados Unidos do Brasil.

Em fé do que. os Representantes
acima nomeados .tirmaram apresente
Acôrdo e nêle epuseram os seus ee.os.
em quatro cxemp.ares, igualmente
autênticos, dos quais dois em rdíoma
português e dois em idioma alemão,
na cidade de Bonn aos trinta dias do

A:i:'t. 19 Ao art. 39 do riecreto 52.401!
de 23 de agôstc de 196,3, é aceescentado o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. Fica autorizado o
Departamento Nacional da' PrevidênCIE', Social a adianbar.. por conta do
Fundo Comum da Previdência Social,
ao Instituto de Aposentadoria e Pen~
sões dos Ferroviários e Empr-egados
em .Bervíços Públicos, IAPFESP, por
conta do crédito a ser coes-to pelo
'I'escuro Nacíonal.. a importância de
cr$ llO.7-24 ..2DO,OO (cento e dez milhões setecentos e vinte e quatro mtl
e duzentos cruzeiros) destinada 3-tJ
competente deuósitc judicial, na ação
de desapropriação d-e que trata êste
d-ecreto, consoante o va..l;(}r da avalia.
cão admínistratéva já realizada.
Art, 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as díspcstçõea em centrário.
Brasília, 31 de julho de 1.964' 1430
Ckl Indepeuuêncía e 7-ô9 doa :P.:~p-ó.blica.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekiaui
DECRiETO NQ 54.077

DE

31

DE

JULHO DE 1:964

Declara ca.duca a concessão cutorgá,&!.
pelo Decrete n 9 33.553, de 13.1.5B.

o Presidente da República, usando
da ata-ibuíção que lhe confere o artigo 87, no I, da .Constdtulção 'Federal,
e tendo em vista o que consta do Pro-:
cesso nv 2. Ü'Bj}-53. do Conselho Na-
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c1011G.l de Telecomunicações. decreta:
Art. 19 É declare,da caduca, nos têr-

mos do art. 26, letra a, do Regulamento aprovado pelo Decreto 2Ll~1,
de 1 de março de 1932, a concessao

outorgada a Enil:ssora.s Riogrande·nse

Limitada, pelo Decreto nv 38.563, de
13 de janeiro de 1956, para explorair
sel'viç'O de radiodifusão, em onda cur-

ta, na Cidade de pelotas, Estado do

Rio Grandevdo Sul.

Art. 2°, :f:ste decreto 'entrará, em
vizor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 31 de julho de W64; 143Q
da Independência e 769 da República.
H.

CAsTELLO BRANCO

(*) DEORETO N9 54.078 JULHO DE

DE

31

DE

1964

outorga ccnceseõo à Rádio Clube de
votuporanga Limitada pam, est-belecer uma es~ação radtodi[usora,

O Presidente da .Repúbllca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição Federal,
e tendo em vista o que consta do Processo no 1.510-63, do Conselho Nacional de Telecomunicações, decreta:
nrt. 19 -Fâca outorgada concessão ,à
Rádio Clube de Votuporanga .Lumtada nos têrmos do art. 28 do Regula:nento dos gervíços de ~adiodi
fusão, para estabelecer, na ~ldade de
votuporanga, Estado. de SaO Paulo,
sem direito de exclusividade, ums:. estação de radiodifusão, cem a treqüênciade 1.200 Kc/s e potência. de 1 Kw
durante o dia e 250 watts à noite,
Parágrafo único. O contrato decorTente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com êste baixam, rubricadas pelo presidente do_ Conselho
Nacional de Telecomumcaçces, e deverá ser assinado dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação dêste decreto no Diário Ofieíat, sob pena de Se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
'Al't. 29, Revogam~se as disposições
em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1964; 143(1
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no Diário Ofi..
cial de, 27 de agôstode 1964, '

DECRETO N° 54,079 JULHO DE 1964

DE 31 DE

Aprova a revisão dos Quadros do Ins:
tituto Brasileiro do Sal e do Hcepital FranCisco M esesccz e dá outras
providências .

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e o
§ 1° do art. 19 da Lei nc. 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta;
Art. 1(1 Fica aprovada, na forma
determinada pelo artigo 19, da Lei no
4.345, de 26 de junho de 1964, a revi,'
são da classificação dos cargos integrantes dos Quadros de Pessoal de
Instituto Brasileiro do Sal e do Hospital' Francisco Menescal, elaborada
com observância das normas contidas
no Decreto nv 54.004, de 3 de junho
de 1964, continuando em vigor os Deeretos us. 51.353, de 24 de novembro
de 1961 e 53.330, de 19 de dezembro
de 19'63.
Art, 2 9 A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
das situações individuais de enqua...
dramento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Administração ou em: virtude de apreciação de recursos interpostos por run.,
clonárfos, fundamentadas no artigo
48, parágrafo único, da Lei n- 3,7,3:0,
de 12 de julho de 1960.
Art. 39 A partir da publícaçâo dêste Decreto, aplicar-se-ão aos 'funcio...
nários do Instituto Brasileiro do Sal
e do Hospital Francisco Menescal, as
disposições da Lei n'' 4 345, de 26 de
junho de 1964, retroagindr, as respectivas vantagens financeiras a 19 de
julho de 1964.
Art. 49 :mste Decreto entrará em vígor na data de sua publicação, teve;
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de julho de 1964; 1439
da Independência e 76 9 da República,
li, CASTELLO BitANCO
Daniel Faraco
DEClRiETO N9 54.080 JULHO DE 19'64

DE 31 DE

Aprova a reoieão do Quadro de Pessoal provtsôrio, da Comissão Nacional de Energia Nucleca: e dá. outras

-prcnnaênciae,

O Presidente da República, usando

das atribuições

Que' lhe confere

o
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art. 87, item I, da Constituição, e o
§ 19 do art.. 19 da Lei nv 4.345, de 26
de junho de 19"64, decreta:
. _
Art. l° Pica aprovada a revisao do
QuadrJ de Pessoal provisório da Comissão Nacional de Energia Nuclear,
na forma determinada pelo artago 19
{la Lei nc 4.3-45, de 26 de junho de
0.964, elaborada com observância das
normas contidas no Decreto nc 54.0:04,
de 3' de julho de 19'3-1, continuando em
vigor a Resolução Especial nv 11~, ~e
27 de setembro de 1962, da comissao
de Cíassifícacâo de Cargos.
Art. 29 A revisão de que trata êste
decreto não prejudicará o reexame das
situações individuais de enquadramento, já constituídas e passíveta de
correção, por iniciativa - da A,lnúnistração ou en: vír tude de apreciação
de recursos interpostos por funcionários, fundamentados no artigo 48, parágrafo único, da Lei nc 3.730_ de 12
de julho de ;960.
ATt. 39 A' Comissão Nacional

de
Energia Nuclear promoverá, no prazo
de 30 dias, a aprovação da tabela de
pessoal temporário, de acôrdo com o
disposto no Decreto nv 50.314, de 4 de
março de 19>61, e no art. 59 da Lei
nv 4.345, de 26 de junho de 19M.
Art. 4Ç A partir da publicação dêste
decreto, aplicar-se-ão aos funcionarias da comissão Nacional de Energia
Nuclear as disposições ua Lei nv 4.345,
de 26 de' junho de 1964, retroagindo
as respectivas vantagens financeiras
a 19 de tunho de 1964.
Art. 59 1l:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, .revo..
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de juho de 1964; 1439
da Independência e 7ü 9 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DEORiEI'O N\l 54.081 .,- DE 31 DE
JULHO DE 1964
Aprova a revisão dos Quadros de Pessoal, provisórios, do Instituto Brasileiro do .Café, e dá outras provz ..

âêncías,

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
aa-tígo 87, item I, da oonstítutçâo, e
o § 19 do artigo 19 da Lei no 4.345,
de 26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a revisão da
clesstífcação dos cargos e funções in-
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tegrantes dos Quadros de Pessoal, provisórios, do Instituto Brasileiro do
Café, na forma determinada pelo artigo 19 da Leí n« 4.345, de 26 de jUnho de 1964, -elaborada com coser.,
vâncla das normas contidas no Decreto nc 54.004, de 3 de julho de 1964,
continuando em vigor a Resolução
Especial no 161, de 2 de agôsto de1963, da Comíssâo de Classificação de
Cargos, publicada no Diário O jicial
.-:l
8 de agôsto de 1963.
Art. 2.° E' considerado rc.tlflcado,
em caráter provisóri-o, o enquadramento aprovado pelo Decreto número 51.333, de 18 de dezembro de 1961,.
ressalvado o que consta dos parágra-,
ros seguintes.
§ 11" A aplicação dos novos valores atribuídos pela Lei no 4.345, de
26 de junho de 19€4, aos símbolos dos
cargos em comissão e funções gratificadas do Quadro de Pessoal do Instituto Brasileiro do café, aprovadas
pelos Decretos nvs 51. 373, de 18 de
dezembro de 19tH, e 3-6-6, de 2-0 de dezembro de 1981, fica condicionada à
revisão da respectiva classificação, a
ser elaborada na' forma da Lei número 3. 78:(), de 12 de julho de 19'60, e do.
Decreto no 49.592, de 27 de dezembro
de 1960.
§ 2° Ficam igualmente excluídos da
incidência da Lei n» 4.345, de 26 de
j-unho de 19.64, até posterior revisão,
n,]. forma do disposto no §-. 3<;1 dêste

a-rtigo, OS cargos integrantes de classe'
singular ou série de -classes providos mediante enquadramento direto...
sem ouc os respectivos ocupantes ressem anteriormente detentores de situação funcional que o [ustdfícasse,
bem como os cargos de qualquer natureza e funções gratificadas criadas
irregularmente sem prévia aprovação
da Comissão de Classificação de Car!,,'?I)
goo. 9
if.
â
3 A revlsâc da claas icaçao a
que ee referem os parágrafos anterlores será procesada no preso de 60
(sessenta) dias, a contar da publtca-.
çll o. dêste Decre~, por inic~ativa d<;.>:
Instituto Bras1Iell'0 do Café, e sera
submetida à aprovação do Presidenteda República por intermédio do Departamento Administrativo do Servi-ço Público.
Art. 31" A aprovação ou ratificação'
de que trata êste Decreto não prejudicará -o reexame das situações individuais de enquadramento já constituídas e passíveis de correção poriniciativa da Administração Ou em.

ATOS
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virtude de apreciação de recursos interoostos por tuncíonártos, fundamentaôos no artigo 48, parágrafo
único, da Lei nc 3.730, de 12 de julho
de 1000.
Art. 4,° A partir da publicação

consideradas as ressalvas constantes
dêste Decreto, aplicar-se-âo aos servidores do Instituto Brasileiro do Café
.es disposições da Lei no 4.345, de
26 de junho de 1964, retroagtndo as

respectivas vantagens financeiras

a

19' de junho de 1964.

Art. 59 ~ste Decreto entrará cen
vigor na data de ma publicação, revogadas as disposíçôes em contrário
Brasília, si de julho de 1964; 1439
-da Independência- e 769 da República.
H.

blíco.

CAsTELLO BRANOO

.

Art. 2-9 A aprovação ou ratdficaçâo
de que trata este Decreto não p.r<2juéícará o reexame das situações in-

Daniel Faraco

DECRETO Nº 51.082
JULHO

de '1960, e o Decreto n? 49.592, de 27
de dezembro de 1980.
§ 2° ft tornado sem efeito o provimente, mediante r-elação nominal, dos
cargos e das séries de classes, inclusive as peculiares ao DNOS, ortados
pelo Decreto nc '51.676, de 22 de ja..
neíro de 19,63, os quais são declaradcs vagos, asseguran-do-se, quando
couber, o retõrno dos servidores neles irregularmente investidos à situação funcional anterior nos quadros
miníates'Ials ou autárquicos.
§ 3Q A revisão da classificacâo de
que trata êste artigo será processada no prazo doe 60 (sessenta) dias, a
contar ôa publicação dêste decreto,
a .ser submetida ao presidente da, República, por intermédio do Departemente Administrativo do Serviço Pú-

DE

~DE

31

DE

18>$·1

.Ap7ot'a a revisão aoe Quadros de
Pessoal ,do Departemenio NG,CiO?utJ
de Obras âe saneamento, e dá 01ttrae vrovidêJJcias.

O Presidente da R~Dúbhca, usando
das atribuíçôes que lhe ecnrere o artigo 87, item r, doa Constítuíçâo, e o
§ 10 da Lei nc. 4.3':15, de 25 de junho
de 1'984, decreta:
Art. 19 Fica aprovada a revisão de
classiricaçâo dos cargas "2 funções integrantes dos Quadros de .Pessoàl do
Deoartamentc Nacional de Obras de
Saneamento -. DNOS, "na forma c!JBt.ermtnada pelo art. 19 da Lei no 4.345,
de 26 de junho de 1884, elaborada
com observância das normas- contidas no Decreto nv 54. OO~, de 3 de
julho de 1964,. continuando em vigor
DS Decretos ns. 51.67u, de 22 de janeiro de 19-63 e 53,541, d-e 6 de tevea-erro de 1964, com as modificações de
que tratam os parágrafos seguintes.
§ 19 A aplicação dos. valores da Lei
nc 4.34-5, de 26 de [unho de 1fl-64,
no que se refere aos símbolos dcs
cargos em comissão e das tunçôes
gratificadas, aprovados pelos Decretos ns. 51. 676, de 22 de janeiro de
1963, e 53,541, de 6 de fevereiro de
19,54, . fica condicionada à revisão da
classífícaçâo a ser elaborada na forma da Lei no 3.730, de 12 de julho

drvtduais de enquadramento já CODS-

tituídas e pessíveis de correção per
inloiatlva da Administração ou em
virtude de apreciação 'de recursos .ínterpcstos por funcionários, fundamentados no art. 48, parágrafo único,
da. Lei nc 3.780, de 1·2 de julho
de 1900.
Art. 39 A partdr doa publicação e

consideradas as. ressalvas . dêste deereto, aollcar-se-ão aos servidores do
Departamento Nacional de Obras' de
Saneamento, as díspcsiçôes da Lei
no 4.345, de 2,8 de junho de 1964, retroagindo as respectivas vantagens financeiras a 19 de junho de 18·34, salvo quanto aos provimentos pcsterfcres
àquela data.
Art. 4° Sob pena de -respcnsabílídade da. autoridade que o determinar,
nenhum pagamento poderá ser efetuado a, funcionário ocupante de 0a1'go de provimento efetivo na base de.
vencimento de cargo em comissão,
ressalvados os previstos, de forma expressa, em lei ou quando decorrente
de cumprimento de decisão judicial
transícads em' julgado.
Arb.. 59 1tste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasíha, 31 de julho de 1964; 1439
da Independência e 769 da. República.
'H. CASTELLO BRANDO

Juarez Távora

ATOS

DECRiETO N9 54.083
DE 31 DE
JULHO DE 1964

AprOva a revisão do Quadro de Ees.ecai da Administração. do Pôrto do
Rio de janeiro, e dá outras provitUndas.

o

Presidente da Repúblioa, usando da.,s atribuições que lhe confere
Q
artigo 87, item I, da Ccnstatuíçâo,
e o § .1 9 do artigo 19 da Lei núme-ro 4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada .a revisão da
classíflcaçãc dos cargos integrantes
do Quadrl'o de Pessoal da Administração do Pôrto do Rio de Janeiro, na
forma determinada pelo artigo 19 da
Lei no 4.345, de 26 de junho de 1964,
elaborada com observância. das normas contddas no Decreto nc 54.00<1,
de 3 de julho de 1964, eontínuando
em vigor o Decreto no 51.33,5, de 4
de outubro de 1961.
Art 29 São considerados sem efeito o; Decretos nºs 51.403, de 5'de
fevereiro de 1962; 51.460, de 30 de
abril 'de 1962; 51.570"de·19 de outubro de 19&2; 51.649, de 7 de janeiro
de 1963; e 51. 733, de 21 de fevereiro
<te 1963.
Art. 3Q A revisão de que trata êste
Decreto não prejudicará o reexame
das situações individuais de enquadramento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Ad:ml-.
nístraçâo Ou em virtude de apreciação de recursos interpostos por funcionários, fundamentados no artigo
48, parágrafo único, da Lei nc 3.780,
de 1,2 de julho de 1960.
Art. 4°, A partir da publicação dêste Decreto, aplícar-se-âo aos funcionários da Administração do Pôrto do
Rio de. Janeiro as disposições' da Lei
ns 4.345, de 26 de junho de 1964, re'troagtndo as respectivas vantagens
financeiros a 19 de junho de 196'4.
Art. 5'? ~ste Decreto entrará em
vigor na. data de sua publicação, revogadas as disp.o.sições em cóntr~io.
Brasília, 31 de julho de 1964, 1439
da Independência e 76'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez

Távo1'a
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DECRETO N9 54.0"84 JULHO

DE 31 DE

DE 1964

Aprova a revisão dos Quadros de Pessoal do Departamento Nacxotuü de
Estradas de Rodagem. e, dá outras
proviàênc:ias.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e o
§ 19 do artigo 19 da Lei nc 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta:
Art. 1Q Fica aprovada a revisão da
classificação dos cargos e funções integrantes dos Quadros de Pessoal do
Departamento .Nacional de Estradas
de Rodagem, na forma determinada
pelo artigo 19 da Lei nv 4.345, de 26
de junho de 1964, elaborada' com
observância das normas contidas 110
Decreto no 54.004, de 3 de julho de
,1964, continuando em vigor os Decretos ns. 51.162, de 7 de agôsto de 1961,
51. 921-,B, de, 26 de abril de 1963,
52,208 de 2 de julho de 1963, e 53.680,
de 12 de março de 1964.
Art. 2Q Considera-se ratificado o
Decreto nc 1.1.25 de 13 de novembro
de 1962, com as modificações de que
tratam os parágrafos seguintes.
§ 19 A' aplicação dos valores da 'Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964, no
que se refere aos símbolos dos cargos
em comissão e das funções gratificadas, aprovados pelo Decreto número
1.125, de 13 de' novembro de 1962,
fica condicionada à revisão da elas. sífíoaçâc a ser elaborada . na forma
da Lei no 3.780, de 12 de julho de
1960, e 'do Decreto nc 49.592, de 27
de dezembro de 1960.
§ 29 A revisão da classificação de
que trata êste artigo será -processada
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação dêste decretc.. a
ser submetida ao Presidente da Repúblíca, por intermédio do Departamen'to Administrativo do Serviço Público.
Art. 3'? São tornados sem -efeito os
Decretos ns. 51.854, de 19 de março
de 1963, e 53.086, de 5 de dezembro
j

de 1963.
Art. 4º A aprovação ou ratificação

da; classificação de que trata êste decreto não prejudicará o reexame das
SItuações individuais de enquadramento já constituídas e passíveis de
correção por iniciativa da administração .ou em virtude de apreciação de
recursos interpostos 1'01' funcionários,
fundamentados no artigo 48, pacâ-
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grafo unico, da Lei nv " 3.780, de 12
de julho de 1960.
Art. 59 A partir da publicação e

consideradas as .ressalvas dêste deereto, aplícar-se-âo aos servidores do
Departamento jqacíonal de Estradas

d{e Rodagem as dislPosições· da
Lei nv 4.345,· de 26 de .junho de 1964,

retroagind'o as respectivas vantagens
financeiras a

I? de

junho de ,1964

salvo quanto aos provimentos rettoe
posteríormente àquela data. --"
Art. 69 Sob pena de responsabilidade da autoridade que o determinar,
nenhumpagainento poderá ser efe..
tuado a funcionário ocupante de cargo de provimento .eteüvo na base de
vencimento em comissão, excetuados
os casos previstos, de forma' expressa,
em le1 ou decorrentes de cumprimento de decisão [udícial transitada em
julgado.
Art. 7() ~te decreto .entrará em
vigor na data de. sua publicação, re ..
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 de .jurno de 1964; 143~
da Independência e 76() da República..
H. CASTELLO BRANCO
,Juar.e~

Távora

DEORlETO Nº 54.085 -

decreto são a partir de 12 de julho de
19'60, data da vigência da Lei nc 3.780.
Art. 3Q' A despesa com a execução
dêste decreto correrá por conta dos
recursos próprios do Ministério da
Agricultura.
Art. 4g traste Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrário.
. Brasíüa, 3 de agôsto de 1964; .1439
da Independência e 769 . da República.
H

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DEORiETO Nv 54.0&6 AGÔSTO DE

DE 3.DE

1964

Atribui ao 2Q Batalhão Ferroviário as
missões qUe menciona e dá outras
providências.

O Presidente- da República, usando
das atríbuíções que lhe confere o art.
87, inciso I da' oonsãtuícão, decreta:
Art. 19 Ficam atribuídas ao 2'? Batalhão Ferroviário asSeguiiI1'teS míssões:
- COnstrução do trech-o ferroviário
tjberlândía - Aragtuati - Pires do
lRJo'

DE

3 DE

AGÔSTO DE 1964

Retifica o quaâro de pessoal do Mi~
nistérío da Agricultura e dá outras

orootaéncias .
O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe c-onfere: o ar-.
tigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. I'? Fica retificado o enquadramento do Quadro de pessoal, parte

Permanente, do Ministério da Agricultura, aprovado pelo Decreto 48.921
de 8 de setembro de 1960, na parte
relativa a Antônia Augusto Hungria
de Queiroz Carreira. para Mestre, código A-1801'.13.A.
,Art. 2Q As vantagens financeiras
decorrentes da 'aplicação do presente
DEORlE'DO Nv 64.087 -

..-: CÓnst.rução de trabalhos complementares da infraestrutura e a .superestrutura no trecho ferrovíárfo Pires
do Rio - Brasília.
Art. 2g A Diretoria de Vias de
Transporte do Ministério da Guerra
e o Departamento Nacional de Estradas de Ferro deverão elaoorer convêmo, no prazo de 3i) dias, para a consecução do constante no art. 1Q, o
qual será submetido à .homologação
dos Ministros da Guerra e Viação e
Obras Públicas.

Au'.t. 39 Este decreto entrará em
vigor na data de suá puoücaçãó, revogadas as' disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1964; 143g
da Independência e 769 da República.
H. CASTELL{} BRANCO

Arthur da ~Costa e Silva.
Juarez Távora
DE

4

DE AGÔSTODE

1964

Declara prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito de tsençao de quaisquer- taxas. e ~mpostos federais, a impOrtação dos equipa-mentoe novos, sem sirmlar nacional registrado, neste descritos e conSIgnQ.àOs à Emprêsa "Companhia Industrial de Vidros _ CIV", de Recite, Estado de Pernambuco .

.0 Pres~dents da Repúcltéa, usando das atrfbuíçôes que lhe confere o
Artlgo 87, ítem 1, da COnstituição Federal e nos tênnos do Artigo 18, da.

~TOS . DO iFbDER EXEGUTIVO
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Lei nÇl 3.6912, de 15 de~ezein?ro de~ 19?-9, e, ainda, considerando que o Con-

selho Deli'beratiVo da Superrntendêncía do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE) através da Resolução nv 901, de 6 de maio de 1964, aprovou
parecer da Secretaria Executava daquele órgão, propondo fôsse reconne<lida como prioritária para o desenvolvimento da região, para efeito de isenção de impostos. e taxas federais, a importação dos equipamentos novos,
neste descritos, sem similar nacional registrado, a ser efetuada pela "Companhia Industrial. de vnn-os - CIV", de Recife (Pé) e destinados à modemlzação e amonacáo de sua fábrica de vidros prensados e soprados, sita
na referida cidade; considerando o atestado pelo Conselho de Política
Aduaneira; considerando, enfim, o mais que consta da Exposição de M-otívos em que o Superintendente da SUDENE encaminhou a proposta do
conselho Deliberativo do mesmo órgão; decreta:
Art. 1Ç1 Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de Isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importacão dos equipamentos novos, sem símílar nacional registrado, a seguir des-.
entoa e consignados à emprêsa "Companhia Industrial de Vidr.os - CN"
de Recife; jjstado de . Pernambuco.

1

Quantidade

Valor Total

importada

OIF U:SS

1

33.500

a ser

E<;pecificação

Item

Máquina
para ;abriCaçãoj
I automática
de ga:rafas,

rp.a~·-I

ca "Lynch"" modelo 10, acíonada a ar bom 6 moldes para]
] peças de 5 a 25 onças pêso.]
I sistema Blow & Blow, opera.)
I .ção de cavidades simPles'1
completa, inclusive tirado! de
4 braços, um conjunto de seguradores Standard e outro
I idêntico adicional com equípamento de resfriamento Interno e 10 válvulas de tempo,
I fabricação da «Lynch CorpoI ratton Anderson - Indiana]

I

I

I

2

~a:::" el~~~~~'.'~~~' '~~~J
I ração _de garrafas -reonjuntoj

\

I de têmpera) medindo 88 pésl
! de comprimento e 8 polega-]

das de largura, fabricação deI
Stein & Atkínson Ltda. - In-]
\ glaterra, incluindo equípa- I
I mento de contrôle HoneyWell'j

1

\ Total •..................... ,

I

I

1

I~·--
62.116
21l.616

I

Art. 2Q ~te Decreto entrará em vigor -na data de sua publicação, revogadas as dísposícôee em contrario.
BrasUia, 4 de agõsto de 1964; 143Q da Independência e 76Q da República.
H. OASTELLQ BRANCO

Otávio GOuveia de 'Buüiôee
Osvallto Cordeiro de Fartas
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DECRETO NQ 54.088

DE

4

DE

AGÔSTO DE 1004

Declara de utnêsuuie pública o "COlégio São JI!la muei"> com sede em
Porte Alegre, Estado do Rio Granâe
do Sul.

o Presidente da República, usan..
do da atribuição que lhe confere o
arü. 87, item I; da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. .44.244, de 1963,
decreta:
Artigo umco. E' declarada' de utí;
Iídade pública, nos termos do art.
l° da Lei 91 de 28 de agôsto de 1935,
combinado com o art. 19 do Regula..
menta aprovado pelo Decrete nv
.
50.517, de 2 de maio de 1961, o "Co .

légio São Manuel", com sede em
Pôrto Alegre, Estado do Rio Grande

do sur.

'

Bras-ília,4 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e ~6Ç1da _República.
H.

CAS'l'ELLQ BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO N9 54.089 AGÔSTO

DE

4

DE

DE l9064

Transfere da lotação nermamente do
Departamento de Administração
do Ministén"b dJJ, Justiça e Negócios Interiores para o da Procuradoria da República no Estado Rio de Janeiro um claro de
'Bscreoente-Iuüííóçrafo,

o

Presidente da República, no uso

dae atribuições que lhe conte-e o ar-

vogadas aIS disposições em contrário.
Brasília, 4 de agôsto de 1964' 1439
da Independência e 7,6.° da República.
H.

CASTELLO BRA>NOO

Milton Soares campos

DECRiETO N9 54.090 AGÔST(l

4

DE

Declara de utiF.ãade pública o HOs".
pital Arquidiocesano Consul Ca-rlos
RenG.-ux, com sede e:m BTusque) Estado de santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti...
go 87, item r, da Constituição Pe;
deral -e atendendo ao que conste do
Processo M. J. N. r. 44.122,· de ••
19<63, decreta:
Artigo único. E' declarado de un..
Itdade púbica; nos térreos do artigo
19 da Lei nv 91, de 28 de agôstn de
193'5, combinado com o art. 19 do
Regulamento aprovado .pelo Decreto
nv 50.5-17, de 2 de maio de 1961, o
"Hospital
Arquidiocesano
consut
Carlos Renaux", com sede em Brusque, EStado de santa Catarina.
Brasília, 4 de egôsto de 19ti4, ~ 143~
da Indepeu'liêncüt e 769 da República,
H.

CA5TELLO BRANCO

Milton Soares Campos

DECRETO NQ 54.091 AGÔSTO DE

tigo 87, item I, da constituição Fe:.

deral, decreta:
Art. 19. Fica transferida, da lota-ção permanente do 'Departamento de
Admínistracâo do Ministério' da Jus.,.
'tíça e Negéclos Interiores, para o da
Procuradoria <la República no Estado
do Rio de Janeko um claro de Escrevente-Datúógraôo,
Art. 29. O referido claro continua
a ser ocupado por Norma Martins
Soares, .Eserevcnte-Datllógrafa, nível
7, do Grupo ooupactonat AF-204 Admínistratívo, do Quadro de pesso?-l
- Parte Permanente do citado Mi-,
nístérlc..
Art. 39 aete decreto entrará em
vigor na data de SUa publicação, re-

DE
DE- 1964

DE

4

DE

1964

Declara de utilidade pública o "Coléçio Santa Içnez", com sede em
São paulo, Estado de São paulo.

o Presidente da República, usando
da. atribuição que .lhe contere o a,rtig-o 87, item l, da Constituição Federal, e atendendo ao que consta do
Processo M.J.N.l. 13.371, de 1963,
decreta:

Artigo único. :Ê: declarado de 'utilidade pública, nos têrmos do art. ·1Q
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de
1935, combinado com o art. 1.0
do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 50.517, de 2 de FIaia de 1961~

ATOS

no

;PODER EXECUTIVO

o "Colégio santa Ignez", com sede em
São Paulo, Estado de São Paulo,
nrasüte, 4 de agôsto de 1964; 143Ç
da. jndependência e 76Ç da. República.
H. CASTELLO BRfu.~CO

Milton Soares Campos

DECRETO NÇl 54.092 -

DE4 DE

AGÔSTO DE 1964

Declara de utilidade pública o "tnstituio NOssa Se?}hOra Auaüicâora>,
coyn sede em Sao rauio, Estado' de

sao rauio.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'"1, item I, da Constdtutçãc Federal, e atendendo ao que consta do
processo M.J.N.I. 18.562, de 1;963,
decreta:
Artigo único. É declarado de utilidade pública, nos têrmos do art. 1Çl
da Lei nv 91, de 28 de agôsto de 1935,
combinad-o com o art. 19 do Regulamento aprovado pelo Decreto 50.517,
de ,2· de maío de 1961. o "Instdcuto
NOSS>a Senhora Auxíliadora", com sede
em São Paulo, Estado de São Paulo.
Brasília, ,4 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e ~69 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Soares campos

DECRETO NQ 54.093' AGÔS1'O DE 19:64

DE

4

o Presidente da República, usando da atribuição que J1e confere o
arb. 87, item I, _00 consütuícão, e
nos têrmos do art. 23 do Decretolei nv 421, de 11 de maio de 1938, -ieereta:
Art. 19 E' eoncedrdo reccnhecimento ao Curso de História da Facntdade de rnosona. Ciências e Letras
de Uberlândia
Art. 29 t!:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo.
Brasília, 4 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da RepúbliH.

CAS'l'ELLO BRANCO

Flavio Laceràa

DECRETO N9 54.094, DE 5 DE AGÔSTO
DE 1964
Declara de utiflidade pública, para fins
ae desaproprzação Ou instituição cte
servidão de passagem, em favor da
Petróleo Br·asileiro S. A. PE_
T,ROBRAS - terras e benfeitorias
sltu0das nos municipios de Ibírité e
Betim, Estado de Minas Gerais.

O Pr.esi~e~te -ta Repúblíca, usando
d!"s atrtb~Iç<?es que lhe confere o artdgo 87, mc:-s0 I, da: Constituiçã'Ü, e
em conformidade com o quedispõeul.
os arügns 1'5, inclusive parágrafos e
~O do Decreto-lei nc 3'.365, d-e 21 'de
.:Junho de 1241, alterado- pela Lei nu..
mero 2.786, _d~ 21 de maio de 1956, e"
o art. 24 da Lei nc 2.004, de 3 de
outubro de 1953, decreta:
Ar,t. 19 São decla-rados de utilidade
pública, para. fins de desaproprtaçâo
total ou parcial, ou in "'titu~ção de ser..
vídão de passagem, em f"wür da. Petróleo Brasileiro S. A. - PET>RO[BRAS, as áa-eas de terras e benfeítortas situadas n31 Bacia Hldrográfíca
do Ribeirão Ibirité, também denomt,
nado Sarzedo, a montante da cachoeíra Fragosa Distrito de Sarzedo
Município de Iblritée no local deno~
minado Pintados, Município de Betim, no Estado de Minas Gerais tidas
corno indispensáveis às obras e ~insta
[aç~es do -abastecimento de água da
szcrmane Gabriel Passos situada -nc
Município de Betím, naquele Estado.

DE

Concede reconhecimento de Curso de
História da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Ubeiíãruiia,

ca,

117

Art. 2° A~ terras e benfeitorias men,
cionadas no artigo anterior .compreenderâo os áreas destdnadas às acudagens, Iocalízada., entre as .cotas 770 e
810, no vale do Ribeirão Ibtríte, e
entre ?Q5 e 820., nos vales dos córregos
Palmeiras e Pmtados aesím como ns
'áreas adjacentes àS' barrarrens.Lne;
cesaárías ao empréstimo de materIal
totalízando 740 <setecentos e qualten':
t~)
hectares, aproximadamente, e,
amàa; duas Jaíxas de terras Com 2{)
(vinte) metros de largura. cada uma,
(para construção e proteção das linhas
adutora e de transmissão de energia,
entre a Refinaria e as Instalaçôea de
captação de água.
Art. 3Q OS imóveis acima referidos
estão indicados na planta qúe com
ãste b~xa e destinam-se à criação e
proteção dos reservatórios de acumuIaçâo, às -obras de açudagens, de aduç â o de água e de transmissão de ener.,
gia para0 abastecimento deáguZo.IS
l:l

118
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das ínstalaçõee da PETRQBRAS, tudo de acôrdo com os planos e proj e:'

tos aprovados.
Art. 49 A petróleo Brasileiro S. A.
__ PETROBRAS - fica autorizada,

com seus próprios recursos, .a premover, amígável ou judicialmente, as ce~
",apropriações totais ou parciais, bem
corno a constituir as servidões Iegaís,
necessárias aos fins do presente Decreto.
Art. 59 A Expropriarote no exercício
das prerrogativas que lhe serão asseguradas pelo presente Decreto, poderá
alegar, para efeito da imissão provisó.,
rfa de posse, a urgência 3.l qua se

refere o art. 15 do Decreto-lei núme1'0 3.36'5, de 21 de junho de 1941, alter~do pela Lei nc 2.786, de 21 de
maio de 1956.

.Art. 69 :!tste Decreto entrará em
'VIgor na data de Sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5de agôsto de 1964; 143"
da Jndependêncta e 7'f39 da RepúbÍica.
H. CASTElLLO BRANCO

Mauro Thibau
~CRETO NQ 54 ,(l95 .; DE 5 DE
AGÔSTO DE

19$4

Declara de utilidade púbÍica. para
fi,!? de servidão ou de, desapropria çO,o em favor da Petróleo Brasileiro. S.A. - PETROBRAS - imove'!S necessários à pesquisa e lavra
de petróleo, suuoãca ao Estado da
eania,

O Presidente da República, usando
~as atribuíçôes que lhe confere o arbígo 87, inciso I, da Constituição, de
acôrdo com o disposto, no Decretolei nc 3.365, de 21 de junho de 1941
61~ra,do pela Lei nc 2.786, de 21 d~
meio de 1956, e 24 e 30 da Lei número 2.0{1'4, de 3 de outubro de 195'3
e atendendo à necessidade em pros:
seguir a Petróleo Brasileiro S.A. ~ROBRAS, nos trabalhos de oesquisa e lavra das jazidas de Petró-

leo, outros hidrocarbonetos fluídos e
gases raros, inclusive nas obras comp~en:l:entaresou accessórlas, indispen~av~ls ~ conjugação das atividades da
mdu..strla do petróleo no Estado -ta
Bahia, decreta:
Art. 19 Ficam declaradas de utilidade públíca, para fins· de servidão

cu de desapropriação, total ou parcíaí, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A. -:- PETROBRAS, os ímóveís
abrangidos pelas áreas necessárias
aos trabalhos de pesquisa e lavra de
petróleo, inclusive, às obras comple~e~tares e acoessórías ou que forem
lll?-lSpensável;s à integração da ndústría do petróleo, na bacia sedimentar
do Tucano, no Estado da. Bahia, pertencentes a quem de direito sttuados nos munícípíos de ItapiClll-U, Rio
Real, Serrinha, Ribeira do Pombal.
Tucano, Nova sourc, Antas, Cipó, Cícero Dantas, .reremoabo, Euclides da..
Curu:a P~riI?iranga, Ollndína, Apará,'
Glória, Ribeira do Amparo e Sátiro
Dias, além de outros que venham ao
ser desmembrados dêsses.
Art. 2Q A petróleo Brasileiro S.A.
_ PETROBRÁS, promoverá, com seus
próprios recursos, amigável ou judicialmente, a constatuiçãovda. servidão
ou as desaproprtações, parciais OU- totais, necessárias Ws seus trebalhos,
::ne?la-nte processo regular para cada
ímóvel, na forma do Decreto-lei número 3.365, de 21 de junho de 1941
aâterado pela Lei nc Z,78ti, de 2,1 de"
mala de 1956.
'
. Parágrafo único. A execução do
disposto neste Decreto rar-se-á segundo OS plenos e os critérios fie COn-

v en

n ci a
PETROBRAS.
í

ê

e

oportunidade

del4
.

Art. 3Ç1 li:ste Decreto entrará em vigor na da ta da sua publicação, Te...
vogadas as díspcsíções em centrá-

no.

Brasílía, 5 de .agôsto de 1964; 1431)
da Independência e 769 da Repúbüce,
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORE'ItO NQ 54.096 Ú;ÔSTO DE 1964

DE

5

DE

iDeC!lara ele utilidade 'PÚblica, para
fi!:,s de servidão ou de d;esapropriaçao em favor CZa Petróleo Brasiíei1"0 S. A. P-etrotJrás imóveis
-neeeeeârioe à pesquisa e íaora de
petróleo, situados. no Estado da
Bahia.

O Pres~d~t~ da República usando
das atríbuíções que lhe confere o

Aros DO FODER ExEClJTIVO

art , 87, inciso I, da Constituição, de

acôrdo com o disposto no Decreto-lei
-[1193.365, de 21 de junho de 1941, :alteIrado pela Lei nv 2.786, de 21 de maio
Ide 1956, e 24 e 3'0 da Lei nc 2. (1):)4,

de 3 de outubro de 1953 e atendendo
à necessidade em prosseguir a Pe'tróleo Brasileiro S.A, - Petrobrás,
aios trabalhos de pesquisa e lavra das

jazidas de petróleo, outros .jiídrocarbonetos fluídos e gases raros, ínclusí.,
ve nas obras complementares ou
accessorias, indispensáveis. à conjug'a-ção das atividades da indústria do
petróleo no Estado da Bahia, de-

ereta:
Art. 19. Ficam declaradas de utíItdade pública, para fins de servidão
ou de desapropriação, total oU parcial,
tem favor da Petróleo Brasileiro S. A,
- Petrobrás, os imóveis abrangidos
pelas áreas neces-sárias aos trabalhos
íde pesquisa é lavra de petróleo, inclusive às obras complementares e
accessorias OU que forem indispensáveis à integração da indústria do pe'tróleo, na bacia - sedimentar do Recôncavo do Estado da Bahia, pertencentes a quem de direito, situados nos
Municípios de Itaparlca, Maragogípe,
Cachoeira, São Francisco do Conde,
(Mata de São João, Camaçart, Catu,
Pcjuca, São Sebastião do passé, Ja~
'guarípe, vera Cruz, santo Amaro,
'Salvador, A'agoínhas, Entre Rios, Iratrá,' Esplanada.. Ibiritingae Coração
\de Maria.
Ai-t. 29. A Petróleo Brasileiro S. A.
<- Petrobrás,
promoverá, com seus
'próprios recursos, amigável ou judi-cialmente, .a constítuíção da servidão
iQU as desapropriações, .parciais ou" totais, necessárias aos seus trabalhos,
[mediante processo regular para cada
êmóvel, na forma do Decreto-Lei número 3.365, de 21 de junho de 1941,
alterado pela ·Lei 2.786, de 21 de maio
ide 1956.
Parágrafo
único. A execução do
'disposto neste Decreto far-sa-á segunIdo os planos e os critérios de convemêncía e oportunidade da PetrobráS,
Art. 39 este Decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re'Vogadas as dlsposições em contrárto.
BrMilia,5 de agôstc de 1964; 143Q
da Independl~ncia e 769 da República,
H, CASTELLO BRANCO

MaurD Thibau

DECRETO N9 54.097 - DE 5 DE
AGÔSTO DE ·1964
!Exclui da proibição constante do Decreto 'n9 54.033, de 3 de julho de
1964, as nomeações para cargos de
maçistérío, e dá outras provtdên-

das.

o Presidente da República, 'usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Ficam incluídas na exceção
do art. 29 do Decreto ne 54 003, de
3 de julho de 1964, as admissões pre'Vistas na alínea d, § 29, do art. 80, da
Lei nc 4.024, de 20 de dezembro de
1961, que fixa as Diretrizes e Bases
dr Educação Na-cional,' e autorizada
o. nomeação, em caráter efetivo ou
interino, para cargos de magistério
dos órgãos da administração direta e
das autarquias,
Art. 29" Fica estabelecido o prazo
àe 120 dias para abertura de inscrição de conCUTSOS destinados a prover
os cargos de magistério, ocupados interinamente ou vagos.
Art , 39 1l:sL decreto entrará em ví.,
gor na dá ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
BrasílíaçB de agôstc de 1964; --<30)
da Independência e 769 da República.
H, CIISTELLO BRANCC

Ernesto de Mello Baptista
Milton Soares Campos
.Artiuu: da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Otdvio GOuveia de- Bulhões
JUarez Távora._
Hugo de Almeida Leme
Flávio Lacerda
OSl/l)aldo SussekimdNelson Freire Laoenêre Wanderley
Raimuntto, Brito
Daniel FaraCQ
Mauro Thibau
Roberto de oliveka Campos
Oswaldq Cordeiro de Fazias

DEcmEtro NI\l 54.098 AGÔSTO DE

DE 5 DE

1964

AutoriZa o 'Ministério da Aeronál1,tica
fi aceitar doação de terrenos em
Três Lagoas (MT),

o Presidente da Repúblâca, usando
da atribuição qi"JJe lhe confere o art.

120

ATOS

no

PODER EXECUTIVO

. 87, ítem I da Constituição Federal

Art. 421. Sob pena de nulidade de pleno direito do reepective ato e da responsebtítdade do
administrador que o praticar, (li
admissão de pessoal, nas instituições de previdência social, rarse-á mediante concurso público de
provas ou de provas e títulos, com
exceção, apenas dos cargos em comissão, em número limitado, que
serão de livre' escolha do Conselho Administrativo, e das funções
gratíãicadas ,
§ 19 , O provimento dos ca-rgos
de Diretor em comissão dos órgãos centrais das instdtuícõea de
previdência social rar-se-é" dentre
as pessoas que satisfaçam os re~ quisitos legais para a investidura
no serviço público', possui-doras de
experiência administrativa e competência notória e dos demais
cargos de direção dentre os servidores daquelas instituições que
tenham dado provas de sua eficiência e capacidade.
§ 29 ISàmente poderão ser designados para exercício de funções gratificadas os servidores
'efetivos das instituições,
§ 39.
E' vedado, em todos os
casos, o preenchimento interina
de qualquer cargo ou função por
prazo superior a um ano,

e de acordo com os artigos 1.165 e
1.18u do Código Civil, decreta:

Art. 19.

ronâuttca

Fica o Ministério da

autorizado

a

aceitar

Ae~

a

doação que a Prefeitura Muhâcípal
de Três Lagoas, no Estado de Mato
Grosso, pretende fazer ao mesmo Ministério, dos terrenos COm a área, de

150 hectares, situada no núcleo Industrial -vargmha", para a construção do aeroporto local; tudo de acôrdo .com 'O processo protocolado TIa Diretoria de Engenharia sob o nc D.
iEJng. 635-5& (M. Aer 06-~1-658-63). no
qual se encontra a planta dos terrenos.
Art. 29. A escritura de doação 8e1''Virá como título de propriedade, para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local.
Art. 39. O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília., 5 de agôsto de 1964; 143Q
Ida Independêncía, e 76Q da República.
H.

OASTELLO. BRANCO

Nelson Lavenere Wanderley
DEORiElI'O Nl? 54.099 AGÔSTO DE 1964!

DE

S. DE

o texto . a~ art. <illl, do Deereto n9 4'&.9'5-9-A; de 19 de setem-bro

J.Woàijica

de 1960,' que aprovou o Reçulamente Geral da Preoiâéncia: Social,

O Presidente da iR,epúbHca, usando
da ata'íbuíção que lhe confere o art.
67, inciso I, da Constituíçâo Federal,
decreta:
Art. 19 O art. 421, do Decreto nc
4'3,959-A, de 19 de setembro de 1960,
passa a ter a seguinte redação:
('~)

Art. 2°.
O presente decreto en-trará em vigor na data de sua publioaçâo, ficando revogado o Decreto
nv 51.08>1-A, de 26 de maio de 196'3
e demais disposições em contráa'ío.
Brasília, 5 de agôsto de 1964; 1439
dia Inôependência e 7-69 da ReJpúbli-

DECRETO N9 54.100 -

ca.

H.

CASTELi.v

BRANCO

Arnaldo·-Sussekinà
DE

6

DE AGÔS'!'O DE

1964

Aprova enquadramervto de pessoG.'Z do Deportamenio dos Correios e
'oratos do M.V.O.P. e dá «nurae mrovtaénctoe,

reu-

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere
artigo 87, nv l,da Constituição e tendo em vista o Processo nv 2.543,
da Comissão de Classificação de cargos, decreta:
Art. 1Q Fica aprovado na forma dos anexos, o enquadramento do
pessoal do Departamento dos Correios e Telég.r,a,fos amparado pelo
O

C') Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diória
Oficial de 19 de agôstoe retificado 110 de.z de outubro de 1964.
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parágrafo único do artigo 23 da Lei no 4.009, de 11 de junho de 1962,

de- acôrdo com o disposto no Decreto nc 48.921, de 8 de setembro de
:1960, bem como a relação nominal respectiva.
Art. 29 Os valôres dos níveis e respectiva referência constantes dos
anexos a que se refere o artigo 19 dê ste Decreto, são os previstos no anexo
I da Lei número 4.069, de 1'1 de junho de 1962, reajustados a partir de
19 de Junho de 11963, de acôrdo com a Lei nc 4.24'2, de 17 de julho de 19u3.
Arf::. 30 06rgáo de pessoal competente apoatllará os títulos dos

servídores abrangidos por êste Decreto ou Os expedirá aos que não os
possuírem.
Art. 49 O enquadramento a que se refere êste Decreto não homologa
situação que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito administrativo,
venha a ser considerada nula, ilegal, ou contrária a normas administrativas
em vigor.
'
Art. 50? As vantagens 'financeíras dêste Decreto vigoram a partír tie
11 de junho de 1962, data da Lei nc 4.069, exceto quanto aos servidores
que, admitidos antes da data de vigência desta Lei, hajam entrado em
cexercícío _posteriormente, cujas vantagens vigoram a partir da data do
respectivo exercício.
Art. 6Çl :l;::ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília 6 de agôsto de 19?4; 143° da Independência e 76° da República"
H •. CASTELLO

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N.o 54.101 AGÔSTO

DE

6

DE

DE 1964

AGÔSTQ

Autoriza estrangeira a adquirir, em
transferência de aforamento; o
mínic útil de fração ideal do ter..
reno de marinha que menciona, no
Estado da Guanabara

ao-

O Presidente da Repúolíca, usando

da atríbuíçâo que lhe confere o artigo
87, item I da Constituição e Vendo
em vista o disposto no .arü. 205 do
Decreto-lei n.c 9 7'130, de 5 de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fica Gwendoline May
Seguiu de SOUBe Guíse de naclonaIílade francesa autorizada a adquirir, em transterência de afor-amento,
o domínio útil da fração ideal 'de 1140
(um, quarenta avos) do terreno de
marinha situado na Avenida Atlântdca n. 9 ·2 .334- B , no Estado da Guanabara, conforme processo protocolado
no Ministério da Fazenda sob o número 254.431 de 1963.
Brasllía, 6 de agôsto de 1964; 143S
de. Independência e 76,0 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Octavio

Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 54.-102 -

DE

6

DE

DE 1964

iAutoriza estrangeiros ~ adquirirem
em traneteréncia tie aforamento, o
domínio útil de frações ideais do
terreno de marinha que menciona,
no Estado da Guanabara.
;O Presidente da República, usando da atriouição que lhe confere o
ar-tigo 87. número r da constasutção
e, tendo em vista o 'disposto no artigo 205 do Decreto-lei n- 9.760, de 5·
de setembro de 1946, decreta:
Artigo único. Fioam Antônio Garavaglía e Luigia de Bernardi Gararvaglia, ambos de naclonalidade utaIiana, autorizados a
adquirir,-em
transferência de aforamento, o domínio útil de duas frações ideais de
0.023 cada uma, de terreno de marinha situado na Avenid.a Atlântica
n- 2.112 (lote D, no Estado da Guanabara, conforme processo protocolado no Ministério da Fazenda sob
nv 107.216, de 1963.
Brasilia, 6 de agosto de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.

H. GAsTELLD, BRANCO

cctaoto Gouveia de Bulhões

Aros DO POD~ iEXECUTIVO

DECRETO N9 54.103 -

DE 6 DE

il.GÔSTO DE 1004

Declara de utilidade pública, para
fins de desaproPriação, O imóvel que
menciona.

o Presidente da República, usando
da; atribuição que lhe co~ere o artdgo87, item I, da Conatituíçâo decreta:
Art. to São declarados de utilidade
pública, para fins de desapropriação,
de acôrdo com o art. 59, letra h, do
Decreto-lei n» 3.365, de 21 de junho
ele 1941, combinado com o ':.-rt. 141,
§ 16 da Oonstltu'cão Federal, o terreno e prédio de prcpriede-" - 1.3.- MM:s3,
Pallda do "Banco Fluminense da rro-

dll(>';; (', fi A.....
»odo na Rua Doutor
Luiz Barreto nc 59 a 67,_ Município de
Rezende. Estado do Rio de .rene'ro.
Art. 2Q O imóvel a que ~
-rere o
artigo anterior 'destina-se à instalação da "toletor'e. Federal de Rezende.
Art. 3Q Fica o Mintstéro da Fazenda autorizado a promover - desapropriação P1T' apreço. correndo u despesa à conta do" l'ecmS()<;" -r-ios .
Art. 4<;> O presente Decre' ~ eu' -ai'â
em, vigor na data de sua publicacâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 6 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Octauio Gouveia de Bulhões

DECRETO NO? 54.104 -

DE

6 DE

...AGÔSTO DE 1964

Fixa o valor das gra.tificações de Tepresentaç{ío de gabinete para atender,
-prooisõriansente aos encursos de direção e. chefia dá Superintenàência
do Plano de Valorização Econômica da Amazônia, e dá outrliJs providências.
o

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o

art. 87, item I, da Constituição, decreta:

Art. 19 E' fixada, na fOl'H1/1 da tabela anexa, a gratificação de representaçâo de gabinete para encargos de direção € chefia da Superintendência do Plano 'de Valorização Econômica (S,P.V.E.A.), a vigorar até a
criação dos respectivos cargos 'em comissão e funções gratificadas.
parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de 120 dias para a, S.P.V.E.A.
propor a criação dos cargos em comissão e funções gratificadas necessárroa à sua estrutura' e ao seu funcionamento.
Art. 2Q O Superintendente da S;P.V.E.A. arbitrará a gratificação de
'representação de gabinete dos Assistentes, Oficiais e Auxiliares de seu
Gabinete.
'

Art. 3Q Se funcronárto, o designado para os encargos previstos no artigO 19 dêste decreto perceberá apenas a diferença entre o valor estabelecido
pars a. representação de gabinete e' o vencimento do cargo efetivo que
ocupa, podendo optar pelo seu vencimento acrescido de 2D% da representação fixada..
parágrafo único. Fica vedada a designação de funcionário para o exercicio de mais de um encargo previsto neste decreto.
Al't. 4Q OS efeitos financeiros dêste decreta vigorarão a partir de
1Q de junho de 19-64.
Art, 59 ltste decreto entrará em vigor na .data de sua publicação,
revogadas as dísposíções em contrário.

Brasília, 6 de, agôsto de 19'54; 143-Q da Independência e 769 da República.
H. CA5'l'ELLo BRANCO

osvaldo coraeiro ae ronae
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Tabela provisória de gratificaçãO-de representação de gúibinete para
encarcos de Dtreç{j,;'o e Chefia da Superintendência
Plano
de Valorização Econômica da Amazônia

ao
I

Número
de
I
ocupantes I

I Valor mensal
I
da

DenomInação do Encargo

\. gratificação'

_ _ _-':-I~
1
1
15
'l

8
1
2
4

1
4

1

6
1

1

1
1

\

Superintendente ..... ".............••.....". ·1
l Chefe de Gabinete,··························1
I Membro da õomíssâo de Planejamento .. c , j
I Secretário da Oomissâo de Planejamento .. 1
Chefe .de Setores
··
1
'
[
\ Ohef ' da. 'I'esourarta
I Chefe de Divisâc (Cuiabá e Manáus) .. ·
1
I Agente "Guanabara - Maranhão - Goiás -I
Acre)
·.··,··················1
Representante (Brasília - D.F.) .•.... · .. ·1
! Chef~ de Expediente (Belém, Manáus, Bra-I
I síüe, Guanatte·ra) •.............•• ,········1
Chefe da geladoría
"
"/

I
l
I
I

1
1
1

Secretárlo de Subcomissão ..I Encarregado de Tunna de Taquigrafia

[

I

'-'!

í
I Secretário

do Superintendente

j

I Secretário do Chefe do Gabinete
I Assessores do Gabinete

1

.
Encarr-egado de Turma de Administração
1
I Chefe
da Auditoria Contábil
1
I Chefe de Seção de Tomada de Contas
!
~ Encarregado Turma A Seção Tornada de]
:
1
[ Contas
1 Chefe de Seção de Adminístraçâo
1
l

..

I

.

E1~~~~~a~~. ~~~~~. ~. -:-:..s.~~~~ ~~~~~ ~~\
Administração

...................•...•.. , . I

· .. ·1
.. ·.1
1

I Chefe

1

Chefe de Seção de Rádio-comunicações ....
I Encarregado
da Estação PR.;Bl .············1

de Seção de Assistência Odontológica .
Chefe de Seção de Serviço Social .. ··········1

1

J'

I

1

1

Setor Juriàko

I
I Encarregado de Turma de Administração

II

350.000,00
350.000.00
300.000,00
300.000,00

225.000.00
255.000,00

270.000,00
270.000,00
3Q0.000,00
195.000,00
300.000,00
270.000,00
240.000,00
255.000,00
240.000,00

Seção de]

I Chefe de Serviço de Fiscalização
I Encarregado de Turma de Físcalízação
I Chefe de Seção de Assistência Médica

"

35'Ü.OOO,()O

350.000,00
255.000,00
350.000,00

1

I

j Encarregado Turma de Controle -

CR$
417.COO,00
392.000,00
392.000,<)0

I

Gabinete da Superinteruiéncui

1
1
1

1

I
I

comscsõo de Plameiamento

J

J

1

I

II

1
1
1
3
1
1
1

os

195.000.00
300.000.00 '
250.000,00
300.000.00
300.000,00
270.000.00
300:000,00
210.000,00

l
l
I

seu» Técnico e orçementarto
_

I Chefe da Seção Técnica
;
Chefe da Seção -de Orçamento .,

'
!
,.,." .. 1

300.000,00
300.000,00
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I;

Número
I
I
de
ocupantes t
1
1
1
1

1
1
;1
1

Denominação do Enca-rgo

I'
I
! Chefe da Seç50 de Análise Econômica .... 1

Chefe da Seção de Biblioteca e Mapoteca .. 1
I Encarregado de Turma de Admímstraçâo .. I
J AsseSS01' do Chefe do setor
j
J

I
I
I

I Chefe

1
1
1
1
1
1

1

1
1

.

I
1

Setor de Contabilidade

I Chefe da Seção Financeira ." .. ··

1

I

Chefe da Seção Orçamentária
[
I Chefe da Seção de Orientação e Conta'ôle .. [
I Chefe da Seção Mecanizada
~'.l

I, Encarregado de Turma de Administração
!; Assessor do Cheff' do setor,
". ~ .

"I'1
I

Setor Material

Chefe da Seção ce Compras e Padrcnlzaçâc .1
Chefe da Seção de Requisição e Controle .. 1
I Chefe da Seção de Inventário e Patrimônio I
I Encarregado de Turma de Administração .. 1

I

'I

I
.

Set01 de Obras

I Chefe de Seção de Coordenação

de Seção de Estudos e Projetos
J
I. Chefe de Seção de Estatística 'e Oontrôle •. 1
I Encarregado da -I'urmavde Administração "1
I Assessor do Chefe do Setor
" '.' .
[ Chefe da Seção de Custeio e Apropriação
j Chefe

~

300.000,00
255.000,00
195.000.00
300.000,00

255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00

270.000,00
270.000,00
270.000,00
270.000,00
195.000,00
270.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000.00
195.000,00

I

~

I
!
1

da- Seção de Classificação de cargos .]

I Chefe da Seção de Controle Financeiro
I Chefe da Seção de Cadastro
I Chefe da Seção de Administração

I

1
1
1
1

I
I
I

Setor do Pessoal.

t
1
1
1
1
1
1

I
j VaIQr mensal
I
da
I gratificação
I
I

300.000,M
300 000.00
300.000,00
195.000,00
300.000,00
303.000,00

I

Setor de Coordenação e Divuõgaçáo
Chefe de Seção de Divulgação

1
1

I
l C:tefe

Setor de comuníooeôes
da seç[l'IJ dp Recebimento e DilSttiI
bulção.
.
.
I Chefe de Seção de Informação .. ~ ....•.....

I

J

1
1
1
1

I Onefe da Seção de Expedição
I Chefe da Seçâo .de Arquivo
1
1

1
1
1
1
1

1

255.000,00
255.000,00
255.000,00
255.000,00

.
.

Zeladoria

Chefe da Seção de Conservação, Instalação
I
Repo.ro...
,
I Encarregado de Turma de Admínístracâo
1 Chefe da Seçâc de Transportes
:
I Encarregado: da Oficina
1

e
.

'1
.
.

I
I
I
Divisüo de Manaus
I Onefe da Seção de Administração
~
I Encarregado' de Turma de Plscalizaçâo ..•.
I ••••

••••

I

255.000,00
195.000,00
255.080,00
195.000,00
270.000,00
270.000,00
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Págs.
Pags.
P;3.gS.
1
1

1
1

I

I

I Encarregado de Relações Públicas
1
I Encarregado de Turma da Estação PRB'-27 J

I

Divisão à'e Cuiabá

I Chefe da Seção de Administração

I Encarregado de Turma de Físcaltzação

1

J Encarregado de Relações Públicas

1

J

.

Representaçtio d-e Brasília

J

1

1

I

,..

1

'

1
1

1

.

1

':

I

Agência Goiamia

I Encarregado 'I'urma de Administração

1

1
1

'j: Encarregado

Turma de Admínístraçâo .. :

I Encarregado Tunna de Fiscalização
I
I
Agenc1a RlO Branco
It Encarregado Turma de Adminis
' íst raçao
"
I mncarregado 'I'urme de Fiscalização

270,000,0~

270,000,00
210 ,000,00
270,OOO,0~

195,000,00
270.000,00

Encarregado Turma de Fiscalização
Agéncià São Luiz

1

I

Missão FAO
I' Chefe da 'seção de Administração

1

270,000,Oij
270,000,00
210,000,00

I

I Chefe da Seção de Administração

I Encarregado de Relações públicas
.
I Encarregado da, E,staçá o PRiB·30 •........... \

I

1

[

/

Agência da Guanabara

,

270,000,00
270,000,00
270,000,00
210,000,00

1

I Chefe da Seção de Administração ,
1
I En?,a~~ega<1o de Relaç~e,s Públicas
\
! EIL.. arregado da Estaçao PRB-26 ...•.....•.

I
I

1
1

(

Enca.rregado doa: Estação PRB-29 •..•••.....

I
1

.
.
.

270,000,00
210,000,00

!

.I\

I

.
\

195,000,00
270,000,00

195,000,00
270,000,00

!
DECRETO N° 54. lOS· - DE 6 DE
AGÔSTO DE 1:964
Cria o "Fundo de Democratização do
Capital das Emprêsas" e provê sóbre financiamento para praduçã'O e
exoortasõo de -procutos -momüatu-

raâos,
O Presi'dente da República, usando
das atribuições do artigo 87, item I,
da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 Fica crtado um fundo de
naturesa contábil, sob a denominação

de II Fundo de Democratização do Capital . .das Emprêsas"
(FUN'DEOE),
desBiiãdo a prover, recursos de capital de giro às emprêsas industriais
do Pais.
Art. 29 O Ftmdo será constituído
por:
a) empréstimos ou doações de entidades nacionais ou estrangeiras e,
dentre estas, as provenientes dos re..;.
cursos da 'I Aliança para o Progresso".
b) recursos colocados à sua disposiçâo pelo Banco do Brasil S. A. e
outras agências nnenceirae da. União;

-Aros. DO PODER !E.."'tECUTIVO

aumento de seu capital' pelo valor
C)
rendimentos provenientes de
nominal, sendo pago OU amortizado
suas onerações como reembôlso de
o débito no montante equivalente ao
capita( juros, comissões, dívídendos,
valor
da subscrfção,
bonificações, produtos da venda de
acões e outros; ,
Art, 69 Na concessão dos emprésti~ d) colocação de títulos e papéis no
mos deverá o Fundo ter em consídemercado e quaisquer outros recursos _ração, além das condições referidas
que lhe' venham a ser destinados
no aa-tígo anterior, o estudo da situação econômíco-fínanceíra da emprêArt. 3Q Destina-se o Fundo a forsa, as necessárías correções de seu
necer complemento de caj; 'tal de gtesquema de capítalízaçâo e o seu
TO às emprêsas
industriais, que se
proponham a. elevar seus índices de ajustamento aos objetivos 'governamentais de estabtlízaçâo de preços,
produção e produtividade, sendo-lhe
vedada a realização de operações
podendo condicioná-la, entre outras,
bancárjas não previstas neste decreà adoção das seguintes providências:
to.
a) manutenção de estoques em níArt . 49 As operações - do
Fundo
veis consi-derados compatívels com
consistirão em empréstimos Com prasuas reais neceseídaões:
zo entre 6-€ 36 meses, com períodos
de carência adequados, e mediante
b) correção de imobilizações exagegarantias reais oferecidas pela próradas;
pria emprêsa ou seus acionistas.'
C) medidas que obletdvem o máxiParágrafo único. Garantidas as
mo aproveitamento de suas ínstala...
condições usuais de segurança do recoes, mediante aumento de produtíembôtso, o Fundo 'dará prioridade às
vIdade e utilização da capacidade
solicitações de emprêsaa que;

ociosa.

aceitem fórmulas que envolvam
a aoertura de seu capital social;
b) apliquem o empréstimo obtido
no nnencíemento da produção de
bens destinados à exportação;
c) concorram para solucionar pontos de estrangulamento na rêde in...
dustrlal do País, ou atendam a peculiaridades reglonaís ,
Art. 59 O direito de preferência
assegurado pela letra «a" do parágrade único do artigo anterior poderá se exercer por qualquer das seguintes modalidades:
a) obrigação asstzmida pela emprêsa de proceder ao aumento de capital, em montante equivalente ao valor do crédito, concordando amda em
oferecer as ações resultantes do aumento à subscrição pública na forma
estabelecida pela Lei nc 2. 3DO, de 23
de agôsto de 1954, aplicando-se o produto liquido de sue vende. na amortiseção Ou liquidação do crédito abera)

to-

b)

prestação de caução de ações
feita por acionistas, com poderes .irrevogáveis para colocação, em prazo
convencionado e através da Bôlsa de
Valores, em nome e por conta do caucionante ou caucionantes, da.': ações
entregues em garantia da divida,
aplicando o produto da venda no pagamento total OU pardal do débito;
c) cessão, pele. maioria dos acíontstas da companhia, do direito à "subscrição pelo Fundo de novas ações em

Art. 7Q As emprêsas que quiserem
utilizar-se dos financiamentos do
Fundo deverão fornecer a êste todos
os elementos financeiros, econômicos
e contábeis exigidos, bem como colo ..
cal' sua escrita à disposição das autoridades do Fundo .para as necessa...
rias verificações.
Art. 8~ O Fundo, aplicado através
do setor industrial da Carteira de
Crédito Agrícola e Industrial e da
rêde de bancos de desenvolvimento
regionais, será gerido por um cole..
gíado compõsto de representantes da
Superintendência da Moeda e. do Credito, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, da Carteira de
Crédito Agrícola do' Banco do Brasil
S. A. (CREAI)' e de um repre-ontante ~""" bancos regionais ou es..
taduaís de desenvolvimento econômf..
co,' O colegiado elegerá o seu proprrc
Presidente e' Diretor Executivo, cabendc-lhe aprovar
planos de aplicação e Os critérios de prioridade, o
orçamento de investimentos e as
condições gerais das aplicações aprovadas
§ 19 Poderá o Fundo celebrar COl1vênias com a CREAI, Bancos de Desenvolvimento Econômico regionais
ou .estaduais e com as entidades que
lhe forneçam recursos, bem comoceber assistência técnica de organizações Internacionais de estudos de
projetos tndustnaís,
'v

ré..
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§ 29 Incumbe ao Fundo orgaeüzar
o quadro de seus servidores, fazendoo aprovar pelo Mínístro da Fazenda,
resolver todos os assuntos de seu pessoal, fazer as -nomeações e demissões
necessártas, e deverá utilizar-se, TIl'!.
medida do possível, da organização e
pessoal do Banco do Brasil para os
serviços básicos de cadastro, informações, rotinas de serviço, avalícções e
todos os elementos que lhes portam
ser prestados pelos dois órgãos bancáries.
Art. 99 Anualmente, até 0- dia 3i
de janeiro de cada ano, o, colegiado
administrador do Fundo, organizara.
o seu orçamento de custeio e aplicações, bem como apresentará suas contas relativas ao exercício anterior e
as submeterá ao exame e aprovação
do Ministro da Fazenda.
Art. 10 As disponibilidades do FUndo serão desde logo depositadas em
conta especial no Banco do Brasil S.
A. Enquanto não houver solicitacões
de- emprêsas dentro das condições -dos
artigos 4Çl, 59 e 69, o Ministro da Pazenda poderá autorizar, no corrente
ano, e Banco do Brasil a empregar 'OS
recursos disponíveis em operações de
financiamento de emprêsas industriais, desde que
p1'3·Z0 do empréstimo seja inferior a 120 dias.
Ali. 11 O Banco do Brasil S. A.
destacará do seu orçamento a verba.

°

de cr$ lO.OOO.ÜüO.OO (dez milhões de

cruzeiros) para atender às despesas
iniciais de funcionamento do Fundo.
,Art. 12 :tste decreto entrará em
vigor, na data de Sua- publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, ? de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CAS'rELLo BRANCO
Octávio Gouveia de B1j,lhões
Dantel raraco
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO N.9 54.106 _
AGÔSTo DE 1964

DE

7

de julho de 1963, o seguinte:
Art. 48

.

§ 4.9 ••.•...•••.••.•.••.••••.....••

V

.

8) Cunhadas, (solteiras, vlúvas ou

desquitadas), desde que vivam às expensas e sob o mesmo Veto do militar,
.
9) Cunhados. menores ou Inválidos,
desde que vivam. às expensas e sob o
mesmo teto do militar,
'
Art, 2.9 O presente decreto entrará
em vigor na 'data de sua publicação,
fícando revogado o Decreto número
'52,679, de 14 le outubro de 1963.

Brasília, 7 de agôstc de 1964· 143.0
da Independência e 76.9 'ia. RepUblica .
H. CAStE!LLO BRANCO
Arttiur da Costa e Silva

DECRETO N9 54.1Ú7

AGÔSTO

DE

DE 7 DE

1964

Dã nova redação ao â 29 do art. 19 do
Decreto n{l 54.082, de 31 de. julho de
1964.

o Presidente da República, USando
das .atribuições que lhe, confere: o
art. 87, item I, da. Constituição, decreta:
Art. 1.0 O § .2. 0 do art. 1.9 do Decreto número 54.082, de 31 -de julho
de 1964, passa a ter a seguinte redaçâoc

DE

Acrescenta itens ao § 4.Q do Art. 48
do Regulamento do Serviço de
Identificação do Exército (R-115)

o Presidente da Repúbilca, usando
da. atribuição que lhe confere Artigo 87. inciso L, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica acrescentado ao § 1.'1
do Art. 48 do Regulamento do Ser...

°

víço de Identificação do Exército (R..
115), aprovado pelo Decreto número
51.329" de 6 de setembro de 196f e alterado pelo Decreto n.c 52.269. de 17

, "â . 29 O Ministério 'da Viação e

Obras Públicas promoverá' a regularização dos provimentos feitos com
inobservância das normas legais e
regulamentares aplicáveis à espécie
nos cargos isolados ou integrantes de
série de classes ou classes singulares,
criados pelo Decreto n« 51.676, de 22
de janeiro de 1003, assegurando-se,
quando couber, o retôrno dos servidores, que não satisfaçam as. condições
exigidas, à, situação funcional anterior nos 'quadros 'ministeriais ou eutárquíeoa.
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Art 29 ~ste Decreto entrará em
vigor 'na data de sua publicação, ~€VO

gadas as _disposições em contrário.
Brasília, 7 de agôsto de 1964,: ~43Q
da Independência e 76Q da Repúblíca .
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

ê
2° Em casos excepcionais, mediante decisão especifica do Ministro
da Viação e obras Públicas, poderá,
ser dispensada a obrigatoriedade estabelecida neste artigo.
Art. 29 li:'ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrá-

1'10.

DEORETO N9 54.1G8 -'-

DE

7

DE

AGÔSTO DE 1964

Brl8lsilia,·7 de agôstode 1964; 1439
769 da Repú-

da Independência. e
blica.
H.

Estabelece obrigatoriedade de uiili.zação do troneporte ferroviário

petas .reporuções

públicas, autar-

quias, órgãos da administração descentralizada e entidades de direito -pruxuio, beneficiados .pelo Gc-

OASTELLO BRANCO

Juarez Távora
Arnaldo Sussekinâ
Mauro Thibau
.Osvaldo Cordeiro de Fa1'iws
Daniel raroco

vêrno.
O Presidente' da República, -usando da atribuição que .Ihe confere o
art. 87, item I, da Constttuíção Federal e considerando a necessidade
de, com vistas à regularização" do
transporte ferroviário, ser estabelecida sua utilização por parte das repartições públicas, autarquias, órgãos
da admmísbraçâo desccnbrahzade, e
entidades de direito privado agraciadas pelo Govêrno com favores cemJbiais. tributários, de financiamento e
outros, decreta:
Art. 19 Fica determinado que os
'transportes das repartições públicas,
da..s autarquias, dos órgãos de administração descentralizada; notadamente do Instituto Brasíleíro do Café,
do Instituto do Açúcar e do Alcool,
do Instituto Nacíonaã do Pinho, do
Instituto Nacional do Mate, da com'panhía Siderúrgica Nacional, da Petróleo Brasileiro S.A. ~ Petrobrás, da
Usinas Siderúrgicas de Min.as Ge~
a-ais S.A. - 'Usímlnas, da Companhia
Siderúrgica Faulrista' - CQSjJpa, da
Oompanhía Aços Especiais ItabíTa S.A. ~ Acesita e da Fábrica Na~
cíonaj de Motores -S.A., bem como
das entidades de direito privado pelo
Govêrno a qualquer titulo benefícíadas devem ser feitos obrtgatõnamen-te por estradas de ferro. mediante
entendimentos diretos com a dírecão das ferrovias, para fixação da
capacidade de transporte disponível.
§- 19 A inobservância do disposto
neste artigo representará responsabíJidstLe das autoridades competentes
pelo fiel cumprimento da determinação nêle contida.

DECRETO 1'1' 54.'109

Ainda não foi publicado .no D. O.
DEORiETO N9 54.UO -

DE

7 DE

AGÔSTO DE 1964

Declara luto ojicial em todo Q paíS,
em sinal de pesar pelo falecimento
do Preeiaente Aleksander zawa-dzki.

o Presidente da. República, no USo
de suas atribuições, ao ter noticiado
falecimento de Sua Excelência o Senhor -Aleksander Zawadzkí, Presidente do Conselho de Estado da República da Polônia, decreta:
Artigo único. E' declarado luto
oficLalem todo o país, .por três dias,
a partir desta deta, em sinal de pesar pelo falecimento de Sua Excelência o Senhor Aleksander Zawadzkí,
Presidente do Conselho de Estado da
República Popular da Polônia.
.Brasílía, 7 de agôsto de 1964; 143(1
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Milton Soares Campos

DEOBJETo N9 54.111 -

DE

10 DE

AGÔSTO DE 1964

A.bre, pelo Ministério da raeenâa, o
crédito especial de .....•.........•
Crg 200.0nO.ooo,OO (duzentos milhões de cruzeiros) para ctenõe- as
despesas que eSpec~jica.

, -O presidente da República, usando da autceâsaçâo contida na Lei
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nv 4.341, de 13 de junho de 1964, e
tendo ouvido o Tribunal de contas,
nos têrmos do artigo 93 do Regulamento Geral de Conta,bilidade Pública, decreta:
Art. 19 Fica aberto, pelo Ministério da 'Fazenda, o crédito especial de
ors 200.000.000,00 (duzentos milhões
de cruzeiros) para a instalação do.
Serviço Nacional de Informações e
seu funciICnamento em 1984.
Art. 29 O presente riecreto entrará
em vigor na data de ~ sua publicacão revogadas as disposições em contráÍ-io.
Brasília 10 de agôsto de 1964; 1439
da. Indep~ndência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

OctáVio Gouveia de Bulhões

Avenida Almirante Tamandaré e o
eixo do Canal 'I'amandaré em construção.
m - Area compreendida entre os.
Iímítes: ruas Gurupá e Dr. Assis e
linha paralela ao eixo do Canal Tamandare, em construção) situada a .•
19,5Om (dezenove metros e cínqüen,
ta centímetros) à direita do mesmo
eixo.
dífícadc pela Lei nv 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta.
.
Art. 2 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 1'5 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 19'41.
Arrt. 3° O Departamento Nooional
de Obras de saneemento fica autorizado, com os seus próprios recursos,
a promover e executar, amigável ou
judicialmente, a presente desaproprieQ

çâo •

DECRETO N° 54.112 DE AGÔSTO DE

1964

DE

11

Declara de' utilidade públicm, para fins
de tJ,e.saprOpriação pelo DepartJl;-mento Nactonal de ouo« de Saneamento, áreas de terreno situadas
pará.
em Belém, Estado

ao

O Presidente da Repúbliee, usando
da atribuição que lhe confere o artâgo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos termos do Decreto-Iel
no 3.365, de 21 de junho de 1941, mo ...
Art. 1Q Ficam declaradas de utilidade pública par fins de desapropriação
'Pelo Departamento Nacional de Obras"
de seneamcnto as áreas de terreno a
seguir especificadas, destânadas ao
alargamento e à modernização da
Avenida Almirante
Tamandall"é, em
Belém, Estado do pará, representada
na planta nc 07 do 2° DFOS, que COm
êste baixa, devidamente
rubricada
pelo Diretor-Geral do DepMtamento
Nacion·al de Obras de Saneamento.
I _ Area compreendida entre os
limites: rua Dr , Assis e mergem direita .do Rio de Guamá, em baixamal' médi-o; linhas retas paralelas ao
eixo projetado do Canaã 'I'amandqré,
em construção, situadas respectivamente a 10,50 m (dez metros e CInqüenta centímetros) à direita e ...•
19,00' m (dezenove metros) à esquer-<.'18, do mesmo eixo.
TI - Area compreendida. entre OS
nmttes: ruas Angelo Custódio e .doutor Assis; alinhamento da antiga.

Art. 49 :wte decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de egôsto de 1964; 1439
da Independência e 7'6Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DEOREI'O NI? 54.113 -

DE

12

DE

AGÔSTO DE 19M

Declara de utilidade pública. para
fins de desapr'Opti<Xção pelo Departamento naaonat de Obras de saneamento, área de terreno situada
no Município de Tai6,' no Estado
de santa Catarina.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso r, da Constituição Fe~
deral, e nos têrmos do Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941.
modificado pela Lei no 2.786, de. 2'1
de maio de 1~-56, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacíonaj de Obras
de Saneamento, a área de terreno
com aproximadamente 9.000.000 m2
(nove milhões de metros quadrados),
com as respectivas benrettonas, situada no Município de Taíó, no Estado de Santa Catarina, neoessãría
à construção da bacia hidráulica da
Barragem Oeste, 11,0 rio Itajaí Oes..
te, compreendida entre as curvas de
nível de valor 363 m (cota arbitrá-
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ria), segundo a linha de fundo do

rio Itajaí Oeste e nos limites indícados was plantas ns. 8·0. 9-0 e uo-o
que com êste baixam rubricadas pelo
D:re:V:<::ie;sf) GO Departamento Nacional de Obras de saneamento.
Art. âv A-desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941,

-

Art. 39 _O Departamento, rcacíonai
de Obras de Saneamento fica 'autorízado, COm os seus próprios recursos,
a promover e executar, amigável OU
judtcíalmente, a presente desapropria..
çâo.
Art. 40 ~ste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 12 de agôst'o de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANco

H. CASTELLO BRANCO

Juaree Távora.
DECRE~O

Juarez TávOra.

NI? M.115 1964

DE

12

DE

AGÔSTÇl DE

DEORETO NÇI 54.114 AGÔSTü

pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras de saneamento;
Art. 21? A desapropriação a'--que se
refere o presente decreto é conslderoda de urgêr.La para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 2l
de junho de 1941,
Art. 3" O Departamento Nacional
de- Obra-s de' saneamento fica autortzado, com os seus próprios recursos,
a promover e executar, amtgávej Ou
[udtcíeâmente, a presente desapropriação,
Art. 4.:1 ltste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília" 12 de agôsto de 19ô4; 143\1
da Independência e 7{3l? da República..

DE

DE

12

Declara
DE

1864

Declara de utilidaàe pública, para
fins de desaproprtação pelo Departamento Nacional de Obras de ganeamento, área de terreno situada
no Município de Ituporang.cJI, 1W
Estado de santa Catarina.

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Fe ..
deral, e nos têrmcs do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n» 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. Ic FICQ· declarada de utilidade
pública, para fins dedesa-propriação
pelo Departamento Nacional de Obr-as
de Saneamento, a área de terreno
com aproximail,amente 12:000·Ü(JO ma
(doze milhões de metros quadrados),
com as respectivas benfeitorias, situada no Muntcíptc de Ituporanga,
no Estado de Santa Catarina, necessária à construção da bacia, hidráulica da Barragem Sul, compreendida
pela curva de nível de valor 400 m
(cote, arbrtrária) , segundo a linha de
fundo do rio ttajat do sul e nos.ümítes indicados na planta n» 729
D .SC que com êste baixa rubricada

de utilidade

pública,

parw

fins de tiesapropruiçãc pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno eínmaa
no /fnuniclípio de Muriaé - Estado
de teenae Gertüe,
O Presidente dá República, usando
da -atríbuíção que lhe confere o artigo 87, inciso I, da oonsntu.ção Federal, e nOS têrmos do Decreto-lei
n« 3.365, de 21 de junho de 1941.
mcdíncado pela Lei nv 2.786, de 'l'1
de maio de 1956, decreta:
Art: 1Q Firo declarada de- utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Depa,rtamento· Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno com cêrca de 26.395,00 m2 (vínte e seis -mil trezentos e noventa e
cinco metros quadrados), situada no
município de Muriaé _ Estado de Mínas Gerais _ de propriedade de Arlindo p'ernanôej Vieira, representada
na planta que com êste baixa, devidamente rubrroada. pelo Diretor da
Divisão de Estudos e projetos do Depa.rtamento Nacional de Estradas de.
Rodagem, necessária a construção da
Rodovia BR-4, tre-cho Além ParaíbaFeira de Santana.
Art. 2{) A desapropriação a que se
refere o presente decreto é censtdenada de urgência para os efeitos de,
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art. 15 do Decreto-lei nc 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art. 3Q Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrá-

rio.
Brasília, 12 de agôsto
da jndependêncía e 769

de
da

1964; 1439
República.

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tiívora.

DECRETO NQ 5.4.116

DE

12

DE

AGÔSTO DE 1964

Declara de utilidade públ'lca,. p a r a
fins de d'esapropriação pelo neiar:
tomento Naci'onal de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Mu7ldcipio de lbruti, Estado do
Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd&-0 87. inciso I, da Constdtuíçâo Federal, e nos têrmos do Deercto-Ieí" .rú.,
mero _3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado 'pela Lei no 2.786. de 21
'de- maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de. utilidade
pública, para fins de deseproprtaçâo
pelo Departamento Nacional de gs,
nradas de Rodagem, a área de terreno
com cerca de . 196.300 ma (cento- e
noventa e seis mil e trezentos metros quadrados), situada no Municipio de Ibaití, Estado do Paraná,' de"
propriedade de Florentino Martins de
Melo, representada na planta que com
êste baixa, devidamente rubricada
pelo Diretor da. Divisão de Estudos e
Projetos do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, necessária à
construção da Rodovia BR-14, trecho
Ourmhos - união da Vitória.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para Os efeitos do
art 15. do Decreto-lei ns 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art 39 Este decreto entrará em vr,
gor na data de sua publicação, revogada-s as dtsnosíeõe; em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DECRETO N9 54.117 ~
AGÔSTO DE 1964

OE

12

Dl!:

Declara de utilidade pública, p a r a
fins ele dl8sapropTiação pe:o Deper;
t-amento Naciotuü de Estradas de
Rodagem "área de terreno" .tnuuia
no Muniéípio de Piraí, Estado lo
R 20 de raneiro.

Presidente da República, u.s.anClo
da atribuição que lhe confere o artáso 87, inciso r, da Constituição Federal, e nos termos do Decretc-Ieí nú.
mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
modifica-do pela Lei nc 2.786, de 21
de 'maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional .Ie Estradas de Rodagem, a área de terreno
com cêrca de 19.261 ma (dezenove
mil, duzentos e sessenta e um metros
quadrados), situada no Município de
Ptraí, Estado do Rio de _Janeiro, de
propriedade de Stelio Galvà.o Bueno,
'representada na planta que com êste
baixa, devidamente rubricada pelo Di'reter da Divisão de Estudos e proje·"
tos do Departamento Nacional de gstradas de Rodagem, necessária à
construção da Rodovia Presidente
Dutra, trecho Calçaras-São Joaquim.
Art. 29 A desaproprtaçâo a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para Os efeitos de
art. 15 do Decreto-Iej no 3,365, de 21
'de junho de 1941.
Art. 39 âste decreta entrará em vlêor 11a data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agõstn de 1961; 1439
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
DECRETO N9 54.113 AGÔSTÚ DE-1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de, desaprOpriação pe:o Depar:
tomento Nacional de Estrarlas de
Rodagem,' área de terreno situada
no Município de Mwgé, Estado do
Rio de Janeiro.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 8'7, inciso r, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei nú-
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mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei no 2.786, de 21

de maio de 1956, decreta:

Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
oeto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
COm cêrca de 3.088,75 mz (três mil e
oitenta e oito metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados).
situada no Município de Magé, Estado do Rio de Janeiro, de propriedade
de Djalma GOmes Machado, representada na planta que COm êste baixa,
devidamente rubricada pelo :>iretor
<ia Divisão de Estudos e projetos do
Departamento Nacional de Estradas,
de Rodagem, necessária à construção'
da Rodovia BR-4 - Rio - Teresó-

polis, trecho Santa Guilhermlna 'Teresópolis .
Art. 29 A desapropríaçâo a' que se
rerere o presente decreto é consideeada de urgência para Os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nQ~3.365, de 21
de junho de 1941.
Art, 39 nstc decreto entrará em VIR
gor na data de sua publicação, revogadas as dísposiçôee em contrário.
BrasDia, 12 de agôsto de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
H, CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DEC'RETO NQ 54.119 AGÔSl'O DE 1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de dJ.esapropriaçáo pelo tienar..
"mento Nacional 'de Estradas de
Rodagem; õrea de terreno situada
no Município de Camacã, Estado da
Bahia.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artíse 87, inciso r, da Constituição Federal, e nos tênmcs do Decreto-lei nú.,
mero 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei nv 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
jpública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Escradas de Rodagem, a área de terreno
COm cêrca de 126.070 m2 (cento e
vinte e seis mil e setenta metros qua;
drados) , situada no município de Oamaoâ, Estado da Bahia, de propriedade do 81'. Leovigildo Melgaço To-

lentino, representada na planta que
com êste baixa devidamente -ubnca.,
da pelo Diretor de Divisão de Estudos
e Projetos do Departamento Naclcnal de Estradas de Rodagem necessá-rio à construção da Rodovia BR-42,
- Trecho Camacâ-Potíragua.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto. é considecada de urgência para Os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941,
.,
Art. 39

~ste

decret., entrará em ví;

gor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agõsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da. República..
H. CAST{LL<? BRANCO

Juarez Távora

DEORErO NQ 54.120 AGÔSro DE 1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de desapropriação pelo Depor:
tomento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Município de Dan Cavati, Estado de Minas'Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonetdtuíçâo Fe~
deral, e nos têrmos do Decreto-lei nú,
mero 3.3'6·5, de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei n Q 2.7-86. de 21
de maio de 1956,de~reta:
I
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropríaçâo
pelo Departamento Nacional -de ~
sradas de Rodagem, a área de terreno
com cêrca de 8,75 m2 (oito metros
quadrados e setenta e cinco declmetros quadrados, situada no Munícípío
de non cavati, Estado de Minas Gerais, de propriedade de Geraldo - Andrade da Gosta representada na planta que com éste baixa devidamente
rubrrcada pelo Diretor da Divisão de
Estudos e projetos do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, necessária à construção da Rodovia BR1Ü"4 - Trecho Além-Paraíba-Feira de
santana, sub trecho Caratínga-Gover.,
mador Valadares.
'
, Art. 29 , A desapropriação a que se
refere o presente decreto é consídc-
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irada de urgência para Os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei no 3.3ü5, de 2,'1
de junho de 1941.
Art. 3'? ~ste decreto entrará em ~i
gor na data de sua. publíoaçâo, revogadas as disposiçõee em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1964; .1439
da Independência e 769 da República.
li. CASTELLO BRANCO
Juarez TrJ.vora

DECRETO N9 54.121
AGÔSTO DE 1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de d'.esapropriação peZo trepar:
tumenio Nacional de Estradas ae
Rodagem, área de .terreno situada
no Municíp;o de São José do cerrito, Estado de Santa Catarina.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbiso 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número, 3.365" de' 21 de junho de 1941,
mcdíficado pela Lei ris 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Es'tradas de ROdagem, a área de terreno
com cêrca de 113.648 ma (cento' e
treze mil, seiscentos e quarenta e oi
to metros quadrados), situada no
Município de São J o s é do Cerrlto,
Estado de Santa Catarina, de propríe..
dade de Cesárlo Marques COl'1~a. representada na planta que com êste
baixa devidamente rubricada pelo Di...
1'eOOr de Divisão de Estudos e Projetos do Departamento Nacional de
Esotradas de Rodagem, necessárlaa
construção da rodovia BR~36, trecho
r.ajes-joaçaba
Al't. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para Os efeitos do
art. 15 .do Decreto-lei nv 3.365, de 2t
de junho de 1941.
Al't. 3º nete decreto entrará em vr,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1964; 143~
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANc6
Juarez Távora
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DEOREI'O N9 54.122 AGÔSTo DE

1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a T a
fins de cliésapropriação pelo Depor:
tamenu, Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno situada
no Municipio de São José do Cerrito,
Estado de santa Catarina.

O Presidente da República, usa,ndo
da atribuição que lhe confere o artíso 87, inciso I, da Consti tuiçãoFederal, e nos têrmos do Decreto-lei nú.,
mero 3.365" de 21 de junho de 1941,
modificado pela Lei ne 2.786 de 21
de maio de 1956, decreta:
'
Art. 19 Fica declarada de ut1lidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Ssbradas de ROdagem, a área ele terreno
com cêrca de 27.931,37m2 (vinte e sete
mil novecentos e trinta e um metros
quadrados e trinta e sete decímetros
quadrados), situada no Município de
São José do Cerrtto, Estado de santa
Catarina, de propriedade de Antônio
Xavier Ozôrfo e outros, representada
na planta que com êste baixa devidamente rubricada pelo Diretor da Dlvisão de Estudo$ e projetoR do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, neeessáráa à construção da.
Rodovia BR-36-SC, trecho Lajes _.
Joaçaha ,

Art. 2º A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para Os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei nv 3.365, de 21
de junho de 1941.
Art, 3Q f:ste decreto entrará em vi.
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1964; 1439"
da Independência e'1769 da República.
H. CA5TELLD BRANCO

Juarez ,Tdvora

DECRETO N9 54.123 AGÔSTO DE 1964

DE 12 DE

Renova a decl,aração de utilidade
pú?J[ica a que se retere o Decreto
-ns 40.176, de 25 de outubro de 1956,
para fins de àJesapropriação pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcae, área de terreno
necessária à construção do açuâe
público "Banabuiú", no Muntclpto
de Quixadá, Estado do Ceará.
O· Presidente da Repúb~, usando
da atribuição que lhe confere o artt-

1:114
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so 87. inciso I, da Oonstdtuíçãc Federal, e nos têrmos do Decreto-lei número 3.365. de 21 de junho de 19'41,
modificado pela Lei nc 2.786, de 21

Ide mato. de 1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto nv 40.176, de 25 de outubro
de 1956, para rsns de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, área de, terreno com
~64.500.000m2 (duzentos e sessenta
e quatro milhões e quinhentos' mil
metros quadrados). representada na
ptante, que com êste baixa, devidamenne rubricada pelo Diretor da Divisão
'de Orçamento do Departamento de
Administresâ() do Ministério da Vi<l_
cão e Obras Públicas, necessária à
construção de açude "Banabuíú", no.
Município de Quixadá, E s t. a d o do
Ceará, cujqs projeto e orçamento ro,
eam aprovados pela Portaria nv 510,
Ide 28 de agôsto de 1956, do referido
Ministério.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vi'gOl' na data de sua publicação, revogadas as disposiçõe., em contrário.
Brasília 12 de agôsto de 1964; 1439
(la Independência e 769 da República.

quadrados e dez decímetros quadrados), situada no Município de rtajaí
nó Estado de Santa Catarina, de pro,
prledade da Sra. Maria Dalsóquío
iPotter, representada na planta que
100m êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de EstuIdos e Projetos do Departement-, Nacional de Estradas de Rodagem, ne~
cessárla à construção da Rodovia BRuH, trecho Itajaí _ 'I'Ijucas ,
Art. 29 l' desapropriação a que se
refere o presente decreto é consíderada de urgência para Os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei ne 3.365, de 21
de junho de 1941.

Art'. 39 ~ste decreto entrará em vigor na data de, sua publleaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1964; 1439'
da Independêncóa e 769 da República.
H.

CAS~LO BRANCO

Juarez Tdvora
DECRETO N° 54.125

Ainda não foi publicado no D _ O.

H. CASTEÍ.LO BRANCO

DECRETO N' 54.126

Juarez Távora

Ainda não foi publicado no D. O_
DECRETO NO? 54.124
AGÔSTO

DE

1964

DE

12

DE

Declara de utilidade pública, p a r a
fins de ãJ.esapropriação pelo Depar_
tamento Nacional de Estradas ãe
Rodagem,
de terreno situada
no Município de lt(J;jaí, Estado de
Santa Catarina.

c-ec

o Presidente da República, usand-,
da. atribuição- que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei nú;
mero 3.365" de 21 de junho de 1941,

modificado pela Lei nc 2.736, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Eseradas de Rodagem, a área de terreno
com cârca de 10.365,1'0 m2 (dez mil
oitocentos e sessenta e cinco metros

DEORiETO NO? 54 .127

DE

13

DE

AGÔSTO DE -19-84

Oficializa o IX Congresso ltiternacional de Pastagens.

o Presidente da República, usando da. atricuíçâo que lhe confere o
artig'O 87, Inciso I, da Oonstítuição
Federal, decreta;
Fica oficializado o IX Congresso
Internacional de Pastagens, a rea-.
Iizar-se em São Paulo, em dezembro
de 19<34.

Brasília, 13 de agôsto de 1964- 1439
da Independência e 769 da Repúblíca.,"
H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha
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DEORETO N9 54.128
DE 13 DE
AGÔSTO bE 1964

DEORETO N° 54.129 - DE 13 'DE
AGóSTODE 1964

Dispõe sóbre ta Chefia da Delegação
do Brasj! junto iJ, Assooiação Latino-Americana de Livre Comércio

Dá nova redação a dispositivos do
Decreto nO 54.019, de 14 de julho
de 1964, que cria a coordenação
N a o i o n a l de: Crédito Rural CNCR '--:. e o Fundo' Nacional de
Reiinamciamento Rural e dá outras
providências.

CALALC) .

o Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o ar,tigo 87, item I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 19 A Delegação do Brasil jun-

to à, Associação Latino-Americana de

Livre Comércio (ALALC) é Missão diplomática de caráter permanente, su,
qiordínada à Secretaria de Estado das
R.elações Exteriores.
nrt. 2° A Missão de que trata o
artigo anterior será chefiada por Mi.,
nístro de Primeira Classe ou Ministro
de Segunda Classe, de. carreira de Diplomata, ou ainda por pessoa estrunha à carreira, brasileiro, maior de
trinta e cinco anos de reconhecido
mérito e com relevan'tes serviços pres~.dos ao Brasil, designados pelo Presídente da República com o título de
Chefe da Delegação do Brasil junto
~ Associação Latino-Americana de Livre Comércio CALALC).
Parágrafo único. O Chefe da Delegação terá a categoria, precedência
e prerrogativas que lhe couberem em
conformidade como' artigo 23 e seus
parágrafos 'lv e 39, e aTt~g'o 24 da Lei
nc 3.917, de 14 de julho de 961, e
perceberá a gratificação de represen.,
tnçãc uniforme que fôr fixada para
essa Ohenama Tabela anual própria
aprovada p010 EXécutivo.
Art. 39 O Chefe da Delegação do
Brasil j unto à Associação La tino'Americana de Livre Comércio' exercerá também a função de Representante do Brasil no comitê Executivo Permanente da ALALC.
Art. 49 Ficam revogados Os decretos no 52.111, de 17 de junho de 1963,
e nv 52.312, .de 30 de julho de 1963,
e as disposições em contrário.
Art. 51? 1!:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação,
Brasília, 13 de agôsto . de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Fe~
deral, decreta:
Art. I'? O § 1° do artigo ,59, o §
2°, do artigo 10, o inciso I do artigo
13 e o artigo 15 do Decreto no 54.0"19,
de 14 de, julho de 1964 passam a vi.
gorar com a. seguinte redação:

"Alr-t.
1°.

5'? ........................•

Os componentes da Junta
Deliberativa de que tratam os itens
IX, X e Xl serão nomeados pelo
Presidente da República, os dois prf,
melros mediante indicação das· respectivas autoridades. superiores . e
competentes e o terceiro pelo crítério da livre escolha, atendido o
requisito do artãgo 10 dêste Decreto.
Art. 10. .
.
§ 2°. A Secretaria Executiva poderá contratar assistência técnica, pessoal especializado, administrativo e
auxiliar" sob o regime de Legislâçâo
do 'I'raroalho e, ainda, atribuir a pessoas, emprêsas e organizações ídôneas, a prestação de serviços téórrícos, além daqueles de natureza es,
§

peciallzada.
Art. 13

.

I -:... de orígem externa, especialmente da Aliança para o Progresso,
'€m cruzeiros ou em moeda- estrangeira, provenientes:
Art. 15. As operações de empréstunos e refinanciamentos obedecerão
às normas f'íxadas pela Junta Deliberativa, e serão feitas mediante convênio celebrado entre esta, por .delegação do Ministro da Agricultura, e
os organismos bancários que íntegram o Sistema do Crédito Rural.
§ . 10. O Banco do Brasil registrará
os convênios celebrados entre a Junta e as entidades bancárias e destacará da conta especial os recursos
necessários ao cumprimento dos convênios, fazendo o oontrôle contábil
relativo à movimentação da conta.
§ 2? Nos Estados que contam com
sistemas Regionais de Coordenação
de orédíto Rural, os eatabelecímen,
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tos bancários locais utilizarão os re ..
cursos do Fundo, através· daquele
Sistema" .
Art. 20. ~ste decreto entrará em
vigor- na data de sua publicação, re,
v;gadas as disposições em centrá;
rio.
Brasília, 13 de agôsto de 1964; 143g
da Independência e 769 da Repúbltca.
H.

CASTELLO BRANCO

Otávio 'Gouveia de Bulhões
Hugo de Almeida _Leme
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO N° 54. 130
AGÔSTO DE

~

DE 13 DE

1964

Aprova o Regulamento do Instituto
Rio Branco do Ministério ãas Re-

lações Exteriores.

o

Presidente da República, usando

da. atribuição que lhe confere o ar.
tigo ~87, item b da Constituição, de-

crete. :

Art . 1Q. Fica aprovado o Regulamenta do Instituto Rio Branco do
Ministério das Relaçêeg Exteriores,
anexo ao presente e assinado pelo
Ministro de Estado,
Art. 29. Quando se referir ao
Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata, o Regulamento, que cor
êste se aprova, s6 se aplicará a partir
do ano escolar a iniciar-se em março

de 1965.
Art. 31? mste decreto

entrará em
vigor na data de sue publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 1964; 143"
da Independência e 76° da República.
H. CASTELLO BRANCO

Vasco (la .:Junha

REGULAivIEI'ilTO DO INSTITUTO
RIO.BRANCO, DO MINISTÉRIO

DAS RELAçõES ,EXTERIORES
TÍTULO I

Das Finalidades

1°, O Instituto Ríc.Braneo
(IRBr), criado no Ministério das Relações Exteriores pelo Decreto-Jeí na,
mero '1.473" de 18 de abril de 194:5, e
do _qua] se ocupam o necreto.ieí nüArt.

mero ,:j 032 de 6 de março de 194€ c
a LeJ 3.917, de 14 de julho de 1961,
que o subordina ao Departamento de
Administração do Ministério das Relações Exteriores, tem cor Iínalidade:
r - Recrutar, selecionar e formar
pessoal para a carreíra de Diplomata
do Ministério das Relações Exteriores, mediante cursos de preparação e
concursos de provas;
II - Manter cursos cspecíaís dentro' do âmbito de seus objetivos;
UI - Difundir, por meio de ciclo
de conferências e cursos de extensão,
conhecimentos relativos aos proble.,
mas nacionais e Internacíonaís:
IV - proceder, com a colaboração
da comissão de Planejamento Polittco e da Divisão de Documentacâo
a vrabalhos de pesquisas sôbre assuntos relacionados com a finalidade do
Ministério das Relações Exteriores.
Art. 2Q • Para cumprir os propósítos, a que se referem os itens I, II e
II~ do artigo anterior, o Instituto
manterá. os seguintes Cursos:
1. Curso de preparação à carreira de Diplomata IC.P.C.D.);
2. Curs-a de Aperretco.; .cnto de Dípíomatas rC.A.D i :

3, Curso de Altos Estudos <CA.E')

4, Cursos Especiais (C.'E.);

~

5. Cursos de Extensão (C.EXJ.
TÍTULO II

Do Curso de Preparação à Carreira
de Diplomata
CAPíTULO I

Das rnauaoaee

Art. 31?, O Curso de Preparação a
Carreira de Diplomata se destina ao
preparo e à formação de candidatos
ao cargo inicial da carreira, de Diplomata, que hajam sido aprovados nos
exames vestibulares,
'
CAPÍTULO

rr

Do . Exame Vestibular

Art. 4° O Exame Vestibular oompOJ.' .-se.á de duas ordens de provas:
UI provas de seleção prévia, a se
efetuarem no Distrito Federal, na sede do Instituto Rio Branco e em Vários Estados da União; e
b) provas vestículares finais, a se
efetuarem na sede do Instituto Rio
Branco.
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Arü. 59. As provas de seleção préVia têm por fim medir o grau de maturídade do examinando e sua capacidade para enfrentar as provas ves
'tdbulares finais.
Art. 69. Para ínscrlção no. Exame
Vestibular requer-se do candidato que
preencha um formulário de dados pes
soais, fornecido pelo Instituto Rio
Branco, e prove:
a) ser brasileiro; se casado com
pessoa de nacionalidade estrangeira.
sua inseriçãoçIependerâ de autorização especial do Ministro de Esta.do
das Relações Exteriores;
z» contar, no mínímo, 19 e no máximo 30 anos de idade;
C) ser eleitor e estar quite 'com as
obrigações militares;
à> ter idoneidade moral, provada
por fôlha corrida ou cartas de recomendação de cinco proressôres, che . .
rcs ou empregadores, com firmas Te"
conhecidas;
e estar vacinado contra a vanota,
apresentando atestado fornecido pela
Saúde Pública; e

f) ter concluído o ciclo coíegiaí, ou
equivalente; ou estar matriculado em
curso de graduação de ESCOJ.3 superior, onere, ou reconhecida: ')U aln;
da apresentar diploma expedido por
Escola superior, oficial ou reconhecida, ou de Universidade estrangeira,
neste caso submetido à revaltdaçâo
em nosso país.
Art. 7'>, No mtervaío entre as pro.
vas de seleção prévia e as provas vestíbulares finais os candidatos aprovados na selecê o prévia submeer-se,
-âc a exames de sanidade e capact,
dade física e psiqu.ca, a cargo de en,
tidade oficial. ou oficializada ou de
junta médica' de especialista, à escolha do Diretor do Instituto Rio
Branco.
§ 1°, Proceder-se-á também a
'1.
gorosa investigação acêrca dos -ostumea e do conceito corrente sôbr....
o candidato, pata o. que se solicitará
quando necessário, a cooperação de
quaisquer autor-Idades oficiais,
~ 2°, Exames t". investigação carão
eteno eliminatório.
art 8", As provas vestibulares fi.
ueis Versarão sôbre matérias oonstantes de programa a ser fixado - e
revisto sempre qúe necessário :...... pe,
lo Diretor do Instituto Rio Branco e
submetido à Comissão de Programas
e Esbudos, antes de aprovado pelo
Chefe. .dc Departamento de Admmís,

tração.

§ to
8. comissão de Programas, t
Estudos determinará, por proposta do
Diretor os tipos, o caráter e os pesos
de, eaue urna das matérias ias pro.vas vestibulares finais, bem corno a
ordem a que estas deverão obedecer.
§ 2.9 Oonslderar-se-ão
habilitados
nas provas referidas no parágrafo an,
terror Os candidatos que obtiverem anota mínima de 50 pontos em cada
prova e a média global 'mínima de'
60 pontos no conjunto das matérias.
TÍTULO

ru

CAPíTULO I

Do Curso de preparação à carreira,
de D2plomata

Art. 9.~ O Curso de Preparação à .
Oarreira de Diplomata (C,P.C.D.)
obedece ao seguinte currículo:
português;
Francês;
Inglês;
História das AméricasHistória Diplomática do Brasil;
Geografia
Econômica, Política e'
Humana;
Economia;
,
Relações Econômicas Jnternacíonaís ;
Direito Civil;
Direito COnstitucional e Admtnístra-.
tivo;
Direito Internacional Público'
D!r,etto Internacional Privado;
Díreíto Comercíaj (Marttímn e Aeronáutico) ;
PolítiCa Internacional;
Prática Diplomática;
Prática Consular.
parágrafo único, O Díretor do Instituto Rio Branco proporá à Oomíssáo
de Programas e Estudos o plano das'
matérias, que bão de ser Iecionadas
em cada ano ou cada período letivo

do C.P.C.D.

CAPÍTULO II

Das Provas

io. No Curso de preparação
à Carreira de Diplomata W,P.C.D.)
Os exercícios escolares, as provas, par..
cíaís e finais obedecerão ao seguinte
plano:
a) O Dil'eoor do instituto Rio BranCo fixará O número de exercícios escolares de cada matéria em cada
período letivo.
t» Quando a matéria Iôr mímstrada
em dois pertodos letivos, naverá uma,
Art.

~138

prova parcial escrita
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fim do prf-

"meiro período,
C) As provas finais de cada matéríe,
em cada ano letivo, serão apenas escritas; para Francês 8 Inglês, haverá
<contudo, prova ambém oral.
Art. 11. A média global do aluno
em cada ano letivo correaponderá à
média das rrotas finais atribuídas às
matérias do referido ano.
§ 1. A nota final oe cada matéria
.corresponderá 'à média ponderada das

notas
obtidas na prova final, nos
exercícios escolares e, se tôr o caso,
na prova parcial.
§ 29 Os pesos "da prova final, dos
.exercícios escolares. e da prova parcial
serão fixados pela Ccmíssàn de programas e Estudos, por proposta do Diretor do Instituto Rio Branco,
Art. 12. A nota" final do Curso de
Preparação será igual à média ponderada das médias globais anuais. em
cujo cômputo a média final do Bxame Vestibular, entrará com o pêso '1
e as médias globais do 1.9 e 2.9 ano
com pêso 3, em cada ano.
Art. 13. será promovido à série
seguinte, ou qualificado para obtenção
de diploma do Curso, o aluno que
houver obtido a média global mínima
de 65 pontos no conjunto das matérias
e . a nota final mínima de 50 pontos
em cada- matéria.
§ Vi AJo aluno que obtiver média
global igualou superior a 65 pontos,
mas não houver logrado a notar final
mínima em uma só das matérias, será
facultado requerer exame de segunda
época dessa matéria.
§ 2.'2 Para efeito de .aprovaçãc, a
nota obtida na 2.° época substituirá a
nota obtida na prova final da La:
f:poca,
§ 3.9 Prevalecerá, entretanto, neste
caso, a média global do ano letivo,
obtida nos exames de 1.a época.
Art. 14. Será permitida a repetência:
a) ao aluno que, se bem aprovado
em tôdas as matérias, não obtiver a
média global mínima exigida pelo artigo 13;
b) ao aluno que, por motivo de molêstía grave, comprovada por laudo
médico oficial do Ministério das Re~
Iaçôes Exteriores, não puder comparecer às provas, ou houver excedido
o número de faltas, prefixado pelo, Diretor do Instituto Rio Branco.
parágrafo único. A repetência será
.admítdda uma ~6 vez durante o Curso.

CAPíTULO

rrr

Da Exclusão do Curso

Art. 15. Em
qualquer fpoca do
Curso, o Diretor do Instttuto Rio
Branco poderá determinar que o aluno seja novamente submetido
aos
exames e à investigação de que tratam o art. 7° e seu parágrafo 19.
§ 1.9 Do laudo que o julgar inapto,
caberá ao aluno recurso para o Mimstro de Estado das Relações. Exteriores, que poderá determinar nôvo
exame por entidade de sua escolha.
§ 29 Verifica-da a inaptidão do aluno, sua matricula será cancelada.
At-t , 16. Será excluído do. Curso.
por ato do Diretor do Instituto Hão
Branco, O aluno que utilizar 'qualquer
elemento de informação não autortzado pelos examinadores.
TÍTULO

IV

Do Curso de Aperfeiçoamento de
Diplomatas

Art. 17. O Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas (C.A.D.) tem
por finalidade o aprimoramento e a
atualização dos conhecimentos que se
requerem de diplomatas com mais de
sete (7) anos de serviço.
Art; 18. O curriculo e os programas do Cursn serão fixados - e revistos, .sempre que necessário - pelo
jjh-etor do jneütuto Rio Branco e
aprovados pela Comissão de programas e Estudos. ,
Art. 19. No C.A.D. não haverá
provas finais. Será, entretanto; obrigatória a apresentação de monografia sôbre .assunto relacionado com o
Curso, e cujo mérito será apreciado
por três especialistas, escolhidos pelo
Diretor do Instituto Rio Branco.
TÍTULO V

Do Curso de Altos Estudos

Art. 2<0. O Curso de Altos Estudos
(C.A.E.) se destina à preparação dos
funcionários da carreira de Diplomata
e sua apropriação às responsabilidades
inerentes às funções da úHima classe
da carreira.
§ 1.9 A macríeula no C;A.E. é ra..
cultativa.
§ 25) O Curso terá a duração de 12
meses, divididos em períodos letivos,
e um período destinado a viagens e
à elaboração de tese, O Ensino se-
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o

.guírá, preferentemente,
método de
seminários, reservado, entretanto, um
mínimo de 113 de tempo para aulas
de exposição, conferências, trabalhos
de pesquisa e elaboração de tese.
§ 31? O C.A.E. obedecerá a currículo
e programas estabelecidos pela CO..
missão de programas e Estudos e
-aprovados pelo Chefe do Departamento de Administração.
TÍTULO VI

Dos

cursoe Espectais

Art. 2:1. os C-ursos Espeoiais CC.E.)
-quando . realizados por iniciativa do
Ministério das Relações Exteriores,
-têm por finalidade o aperfeiçoamento
e a especialização de funcionários do
mesmo Ministério, não pertencentes â
carreira de Diplomata; quan-do realízados em mandato uníversitárfo, destinam-se ao aperfeiçoamento e à espeeialízação de estudantes das Escolas Superiores, dentro do âmbito dos
objetivos do Insti.tu,to Rio Branca.
TíTULO

VII

Dos Cursos de ExtenSão

Art. 22. Os Cursos de Extensão
(C. Ex.). têm por finalidade a difusão de conhecimentos relativos aos
problemas nacionais e internacionais.
parágrafo único. O edital de abertUl'.a das inscrições em cada curso fixará o número de alunos, bem: como
as condições de admissão.
TÍTULO VIU

Dos Cursos em GeraZ
CAPíTULO I

Da G/2a ucão d-os cursos. e ao ano
-

EScolar

Al't. 23. A duração dos Cursos, do
ano escolar, dos períodos letivos e do
perfcdo de férias será fixada pelo mreter do Instituto Rio Branco, snjelta à aprovação da Comissão de
Programas e Estudos.
CAPíTULO II

Do Ensino

Art. 24. O ensino de cada desciplina obedecerá a programa -elaborado pelo respectivo professor e submetido pelo Diretor do ãnsütuto Rio
Branco, com. seu parecer, à aprovação da Comissão de programas e
'Estudos.

°

Art. 25. Na execução dos programas, serão adotados, conforme .o ,a.s~
sunto, seja o método de preleções,
àrguíções e exercícios, seja o de trabalhos práticos, discussões em memtnários . e, eventualmente, de visitas a centros culturais, índustrlaís
ou agrícolas do país.
§ 19 A freqüência às aulas, em
qualquer curso, assim como os exercícios, os trabalhos práticos. os de ...
bates em seminários. e as visitas
centros de ínterêsse são obrigatórios.
§ '29 O Diretor f i x ar á, em- cada
curso, o número de faltas toleráveis.
Art. 26. A apreciação - do va-lor
dos. exercícios e provas rar.ee-á por
meio de notas, graduadae C1e zero a

cem.
Al't. 27. Ao aluno que concluir
qualquer dos CU1\SOS será- conferido
um c-ertificado.
CAPíTULO

.rn

Do Corpo Docente

Art. 28. Os Cursos serão ministrados por proressõres contratados pele
Diretor do Instituto Rio Branco e
designados mediante Portaria. após
aprovação do Chefe do Departamento de Administração.
Art. 29. Os professôres poderão ser
nacionais ou estrangeiros, servidores
do Estado, ou não.
§ 1.'" Para a regéncía de cadeiras especializadas, inerentes à atlvldade diplomática, . terão preferência fundo...
nários da carreira de Diplomata.
§ 2.1? Na Portaria de designação, .c
Diretor do Instituto Rio Branco fixará a remuneração atribuída por
aula, a cada professor..
'
Art. 30. Aos professôres compete:
a) elabor~r cada' qual, de acõrdo
com o planejamento geral do curso, o
programa da matéria de' sua regênCIa'

b) dirigir o ensino da matérra e
executar integralmente o programa
elaborado:
c) conferir notas de julgament-o dos
exercícios e das provas parciais e finaisd)' tomar parte
em reuniões do
Corp-o Docente ou em' comissões de
exame 9u de estudos, qUG.ndo para
lSS-o designados:
e) a1?resentar ao Diretor do Instit~to RIO Branco, no fim do ano IetIVO, um relatório sõbre as atívída....
desde sua classe; e
f) ~xercer a;s
demais atribuições
c~nfendas por. ínstruçõeg espe-ciais do

Diretor ,
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TíTULO IX
Do ConcU1'SO de Provas

a Divisão de Documentação, trabalhas
de pesquisa sôbre assuntos relacionados com as finalidades do Ministério
das Relações Exteriores.

CAPíTULO I

Da realização do Concurso

Art. 31.

As condições para inscri-

ção no Concurso de Provas s~o as
mesmas previstas tM'(',t a mscrrçac no

Vestibular do ourso rte P;cp2.ral;áoà
Carreira de Diplomata (C.P.C.D.).
parágrafo único - Com o Edital

de abertura do Concurso serão expedidas as Instrução pelas quais êste
se há de regular.
Art. 32. As provas intelectuais do
COllCUl'SO corresponderão, quanto a
currículo e respectivos programas, às
provas finais do Curso de prepara.
cão à Ca-rreira de Diplomata. Precederão àquelas o exame de seleção
prévia, Os exames de sanidade e capacidade física e psíquica e uma tn,
vestigaçáo acêrca dos costumes e do
conceito corrente sôbre o candidato,
realizados na forma prevista no art.
7.Q

e .seu

§

1.0

Art. 33. A Comissão de Programas

e Estudos determinará por proposta
do Diretor do Instituto Rio Branco
os pesos e os tipos de provas 'para
cada matéria, assim como a ordem
cronológica em que se realizarão. ?e»
râo tõdas caráter elinnnatórvCAPITULO 'II

Das condições de habilitação

Art. 34. Será habilitado no Concurso de Provas para ingresso na carreira de Diplomata o candidato que
obtcver a média final mínima que as
"Instruções" houverem fixado para
o conjunto das matérias e 50 pontos
no mínimo como nota final de cada
matéria
CAPTULO III

Da Classificação

Art. 35. Em igualdade de eondíçôes na classifícaçâo final do. Concurso, feita seguindo-se a ordem de...
crescente da média finà1 obtida, terá preferência o candidato diplomado por Esoola Superior, oficial ou oficializada.
TíTULO X

Das Pesquisas
Art. 36. O Instituto Rio Branco
poderá realizar, em colaboração com,

TíTULO XI
Disposições Gerais

Ar.t. 37. O Diretor do Instituto Rio
Branco poderá propor à Comissão de
Programas E Estudos quaisquer mo';'
díffcações que a experiência aeonse....
Inar em relação aos programas dos
cursos e Concursos.
Parágrafo único. Em caso de urgência, o Diretor do. Instituto Rol{}
Branco porá em prática as modíücações que se fizerem .recessárlas, e as
suometeaá, posteriormente, à aprovação da comissão de Programas e
Estudos.
Art. 38. OS casos omissos serão resolvidos pelo Diretor, que ouvirá, se
necessário, a Comissão de programas
e Estudos,
Art. 39. A Comíssâo de programas
e Estudos deliberará com o quorum
mínimo de metade mais um de seus
membros.
Brasília, 13 de agôsto de 19$4. Vasco da Cunha.

DECRETO NQ 54.131 AGÔSTO DE

DE

14

DE

1964

Retifica o Decreto n Q 52.588-A.
de 30 de setembro de 1963

O presidente da Repúbhca, usando
das atribuições que lhe confere o artígo 87, item I, da oonsütutcão Federal, e tendo em vista o que consta
do processo nv 2.-067, de 1963, da Comissão de Classificação de Cargos,
decreta:
Art. 1Q Fica retificada a relação
anexa ao Decreto nv 52.58B-A, de 30
de setembro de 1963, na parte relativa ao aproveitamento de Salomão
Francisco Amaral e Francisco Antônio de Barros, no Quadro I do Mínístérlo da Viação e Obras públicas,
Os quais devem ser eonsrderados como
aproveitados em cargos de. Assistente
Jurídico e não como constou.
Art. 29 A presente retificação vigora a partir de 9 de outubro de 1963,
õate da publicação e vígênca do cttado Decreto nv 52. 588-A, de 1963.
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Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrárío.

Brasilia, 14 de agôsto de 1964; ~43Q
da Independência e 769 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
DECRETO N9 54.132
AGÔSTO DE 1964

DE

14

Dá nova reuoçõo ao art. 29 do DecretO n Q 54.055, de 27 de julhO
de 1964.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, 'da constituição, decreta:
Art. 19 O art. 29 do Decreto número 54.055, de 27 de julho de 1964,
passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29 O Instituto ao Aposenta-daria e Pensões dos Comerciários ennamlnhará ao exame do Departa;.
mento Administrativo do serviço Público, por intermédio do Ministério
do Trabalho e Previdência Social, no
prazo de ao (sessenta) dias, Os elementos necessários à regularização
das situações decorrentes da vigência
dos Decretos TIS. 51.450, de 2 de abril
de 1962, ,51.499, de 8 doe junho de
1962, e 53.716. de 17 de março de 1964.
parágrafo único. sempre que ne.cessárto, a regularização dessas situações será submetida à consideração da Comissão de Classificação de
Cargos. assegurando-se, quando couber, o retôrno dos servidores. que não
satisfaçam as condições exigidas, à
situação funcional anterior".
Art. 29 astc decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agôsto de 1964; 1439
da Independência, e 76Q da República.
H, CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekitui
DECRETO Nq 54.133 AGÔSTO DE

1964

DE

14

DE

Autoriza o cidadão brasileiro JOsé Tor.
res tie Freitas a. pesquisar ouro no
município de Pitangui, Estado de
Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atrtbuíção que lhe confere j artigo

87. n? l, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 10 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Torres de Freitas a
pesquisar ouro em terrenos de prcprie,
dade da Prefeitura Municipal de Pitangui e de Frederlck wníane StríckIand no lugar denccnínado Quintal das
Mourão, distrito de Conceição do pará, município de Pítangui, Estado de
Minas Gerais, numa. área de quatorze
.heotares e quarenta ares 04,40ha),
delimitada por um polígono írregujar,
que tem um vértice a cento e oitenta
e seis metros (186m) , no rumo magnético de cinqüenta, graus noroeste
(509 NW) ,. do marco da Rêde Mineira
de Viação número quatrocentos
vinte e sete (427) e os tados a partir
dêsse Vértice. os seguintes comprírnantos e rumos magnéticos: setenta e
três metros (73m) , sessenta e um
graus noroeste (619 SW) ; cento e noventa e cinco metros uasrm, quatro
graus trinta minutos noroeste (4° 3Q'
NW): cento e sessenta e dois metros
(l62m) , quarenta e quatro graus trinta, minutos noroeste '(440 ao' NW);
duzentos e trinta e dois metros (232m)
quarenta e oito graus nordeste (48Q
NE); trezentos e oitenta e quatro metros 384m), oitenta e dois graus SU~
deste (829 SE); . cento c oitenta. e três
metros (183m), nove graus trinta minutos sudoeste (90 30' SW); cento e
sessenta metros (100m). cinqüenta e
oito graus trinta minutos sudoeste
(580 30' SW); oitenta e oito metros
(88m) , trinta graus sudoeste (309 SW)
cento e quinze metros (115m), setenta
e cinco graus trinta minutos .ioroesté
(75'? 30' NW);' cem metros (lOGfi) ,
cinco graus sudoeste (5° SW) .
Parágra.fo. único, A execução da
presente autorização fica suj-et:_ às
estipulações do }?Bg'uJamento aprovado
'Pelo Decreto nv 30.230, de, lQ de dezembro de 195-1 -nne vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art 29 do ,.\itadO Regulamento ou de outras substâncias dísorímínaoes pelo Oonselho Nacional de Pesquisas,
Art. 2° O título da- autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto pás-ará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por 10lS (2) anos a contar da
data da transorrção no Iív-c própríc
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de Registro das Autcrlzaçôes de Pesquisa.

Art

3Q Revogam-se as disposições

em contrário.

I Brasília, 14 de agôSto de 1964; ~431)

da Independência e 769 da República.
H.

CJl.STELLQ BRANCO

Maui'o 'Í'nibau

DECRETO W' 54.134
AGÔSTO DE

17

DE

1964

DE

Dispõe sôbre - os Quadros e Tabelas

de pessoal da RêdeFerrovZária Federal S. A. e- dá outras providên-

cias.

'

O Presidente da República, "useodo dRS ateíbuiçôes que lhe confere O
artdgo 87, i.tem L, da Constituição, e
tendo em vista o disposto no § 1.',1 do
artigo ,19 da Lei nc 4.345, de 26 de
Junho ~' 1934, decr a:
Art. 1'.' Pica mantida, para os us
previstos no artigo 19 era Lei número 4 345, de J(; de junho de J.9il4, a
atual 5ituaçá~1() pessoal dos l~ua··
dros :~ I'abelas 18 Rêde g'errovlárta
Federal S. A, .,.té a conclusão dos
estudo.' ora -m omdamentc
Art. 2Q .As alterações decorrentes oa
arú~ .."
dêste decreta, que possam
influir na.. ta.ielas de salárfos, gra-

tificações c demais vantagem; d:a p2S
soe: da Rêde Ferroviária Federal
S, fi, serâ., e-êvtamente suometídas
2, a..p rectaçâc

do Conselho

.:

'~hcion8

de Política Salarial, instituído nele
Decreto n,<'>52.275, de 17 de julho de
18'5J.

recrganízado

pelo

Decrete

,-:(: 54.018, de 14 de julho de, lfl6"l

Art, 3:;>. O Mímstérto da. Viação e
I borarn no crazo de
Obras Pública
120 (cento ? vinte) dias anteprojeto
de lei. a ser submetido ao OongresNacional, -ríando o gstatuto dos
[-;'?-1.-,.r,,,;" , '

Art. 4

Q

,

A partir da publicação dês-

te

decreto,

de.

R~di:

.1lJú,

Pcrroviárta

<ão

3..-l'

oescoa.l

Federal S

A.

dísnosicôes da. Lei nc 4.345, de 26
de junho de 1964.
;:'S

Aa-t . 5° 1tste decreto entrará em
vigor na data de sua pubhcacâo revogadas as disposições
em contrário,
Brasília, 17 de agôsto de 1964; 1439
da. Independência e 769 da Reo-úbllca.

H.

•

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

(") DECRETO N9 54.135 AGÔSTO _ DE

DE 17 DE;

19ü4

Aprova o enquadramento dos cargos,
junções e empregos do Quadro I do,
õâimeteric da Viação e Obras PÚ..

teces.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artIgO 87, n? I, da Oonstítuicão e tendo
em vista ° disposto na Lei 'no ;3.780
de 12 de julho de 1960, decreta;
,
Arb , te Fica aprovado, na forma
.dos anexos, o enquadramento das cargos, funções e empregos do Quadro I
do Mímstérto da Viação e Ooras Púbhcas, de acõrdo com o disposto no
Decreto nv 43.921, de 8 de setembro
de 1900, bem como a relação nonunal
dos respectivos ocupantes, a saocr:
Ar~. 2.° Os valores dos níveis de
vencimentos e respectivas referências
constantes dos anexos a que se refere 0. art. 1.0 dêste decreto, são Os
previstos no Anexo III -.: Tabela de
Ret~'ibuição da Lei n.c 3.780, de 12
de .julhc -de 1960, observadas as postenores alterações determinadas pelas
Leis números 3.826, de 23 de novembro de 1960, 4.'Ü69, de 11 de junho de
'1962 e 4.242, de 17 de julho de 1963.
Parágrafo único. A partir de 1 dedezembro de 196{} alterada a 10calízacão dos servidores indicados na
relação nominal, obedecido o critério fixado no art.. 21 da Lei ai.c 3,780
de 12 de julho de 1960, devendo se;
lavradas as competentes apostilas
pelo órgão do pessoal respectivo, com
fundamento no' art. 2.° da Lei número 3,826, de 23 de novembro de
1960.

Art. 3.° O órgão de pessoal competente apostflará os títulos dos servidores abrangidos por êste decreto
ou os expedirá aos que não '\3 POS:
suírem,
'
Art. 4.° O enquadramento a que
se refere êste decreto não homoloza
situação que, em virtude de sindicância, devassa ou inquérito administrativo, venha a ser considerada
nula, ilegal ou contrária a normas
administrativas em vigor,
Art. 5.° Ai:, despesas com a
execução dêste decreto continuarão
a ser atendidas pelas dotações orçamentárias próprias, na, conformidade
(") Os anexos a que se refere o
art. 19 foram publicados no D. O.
(Suplemento) de 14 de setembro de
1964.
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do disposto no art. 79 da Lei numero
,3.,780, de 12 de julho de .1960 . .
Art. 6.o,.As vantagens rínanceiras

DECRErO NQ 54. 137 - DE 17, DE
AGÔSTQ DE 1964

dête decreto vigoram a partir de 1
.
de JUlho de 1960.
Art. 7.° Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
jjrasílía, 17 de agôsto de 1964, 143.°
da Independência e 76. 0 da República.

Declara sieianuaaàe pública, para fins
de tiesaqmrpruiçãc velo Deportamenta Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno' suuoaa no
Municipio de campos Novos, Estado de Santa Catarina,

H. CASTELLO BRANCO.

Juarez Távora.

DEORETO Nº 54.136 -

DE 17 DE

ACÔSTO DE 1964

uectara de utilidade pública, para
fins de desapropriação pelo Deportamento Nacional de Estradas de
Rodad<J{, 'ile(~ de terreno situada
n MU'ni'CÍpio de Tijuquinhas, Esta.io de Santa caturmc,

o -Presídente da República.' 'usando

ô

atrbutçâo que lhe confere o

~

. 8"/, meísn 1, da CY'TIstituição Fe-

~,

deral, '::: ~O,3 têrmcs de· Decreto-Ieí
nv 3. 3t35. de a, de junho de 1941, modificado pela Lei nc 2,786, de 21 de
meío de 195c decreta:
Art. ,1(> f'l(;f, dec arado de utãlidade aúblíca para fir~ de desapropna-.

cão pele .oeoart.amento Nacional de
B.."'strad,ts 'te Rodagem, a área de terrenr com oêrc de 5 4:~f1,.')O 'n2 t cmo..
roi'! cuatrocentos e . trinta metros

ou 11·~,r1".<;\, situado no -turúcíplô- de
Tl.juquinhas, EStado de Santa oatan..
D:1

.-L·

o-onrtedade de An1'ô 110 "--'não,

-r'~""·~""n""ri1.

na ,J1Rl1t.>l que com

es~e

baixa, devidamente rubricada pelo Dtret.or da Divisão de Estudos e l?:·oJ.etos do Denartamentc Nacional de
Eí'j',1'?à~8 dê Ricodagem necessária
à
conetruçâo da BR-59 se trecho BL
guaçn - 'I'ijucaa.
Art, 2Q A desaproprtação a que se

'e" presente decreto é eonsíderads de -n-eêncin p03.1'a 'o~ efeitos do
art. 15 do Decreto-lei n.c 3.365, de 21

o Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o art.
37, mcise L da Constdturçâo Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei nc 3.365,
de 21 de junho de 1941, modíficedo
pela Lei nv 2.786. de 21 de mato [te
1956, decretaArt. li? j;o'rca declarado de utilidade
pública, para fins de deseproprtação
pelo Departamento Nacional de Es-

n-adas ue Rodagem a área de terreno
com cêrea de 23.940,00 ma ívinte e
três mil novecentos t: quarenta metros
quadrados), situada no Município deOavrpos Novos. Estado de Santa Catarina, de propriedade de Vitor Lopes
Thibes, representada na planta que
com êste bazxa devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos
e Projetos do D2partamentü Nacío-

naj d~ Estra·das de Rodagem, necessana a construçà.ç. da Rodovia BR-36,
A

trecho Ledes-c-roaceoa.

~rt, 2° A desapropriação a que .se
refere o presente decreto é considerada co urgência, para 0$ efeitos do art.

~5 do Decretc-Iej nv 3.365, de 21 de
J unho de 1941,
Art . 3° ãste decreto entrará em vigor na d-ata de Sua publicação, revogadas a, dlsposrcôex em contrário.
Brasília, Yi de agôsto de 1964; 143 Q da Independência e 760 da República.
R.

CASTELLQ

BRANCO

Juarez Távora

DECRETO Nº 54.138 -

DE

17 DE

AGqSTO DE 1964

1

d~

tunj»- -]P 194,1.
.
A.:'
3\' 1!:St2 oecretc entrará em vi-

8,'(>~

''"!;l

VOO'<'''!--H

data de sua publicação,
~.

-1i.s'D:l.S;~Õp..'"
.

'1

~e

.... nn!'·llr10

Brasília, 17 de agôsto de 1964; 14~.º
da rndependêncía e 76Q da Repú-.
blica
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

Declara de utíluiaae pública, para fins
de desaproprzação pelo Departamento N-:lcional de Estraaas de Ro_
aacem: C(,1~ea de terreno situaaa na
cidade de' Pelotas, Estado do Rio
Granue do SUl.

O Presidente da Renúbttoa .usanco.
da atríbuíçâ., que íhe "confere· o art.
37,lheiS( L da Constituição Federal,
e 1K', têrmos do Decreto-lei nc 3.365,

de 21 de jun~D de 1941, moditicadc,

..144
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pela Lei nc 2,786. de 21 de maio de
1956 decreta:
Art 19' Pica decli3.,rada de urilldade
!>úblic"a, para fins de desapropriação
pelo Depa..rtamento Nacional de Estradas de Rodagem. a área de terreno
com cêrca de 2.743,.80m2 (dois mil
setecentos e que.,renta e três metros
quadrados e oitenta decímetros qna.dr ados) ,situada no trecho Guaibapelotas, sub trecho Ponte. do _Retiro--Fragata, no Estado do RIO orandeuo
Sul. entre G.S estacas 5715 e 6456 de
propriedade de Carlos Anderson. reoresentada na planta que com ôste
baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos e r'roje,
tos do Departamento Nacional -'1- Estradas de Rodagem, necessária à
construção da Rodovia BR-2,- contôrno de Pelotas-Pôrto Alégre----Pe1otas.
- a'/que se
Art. 29 A desaproprfaçâo
-refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do art.
15 do Decreto-lei n9 3.365,' de 21 de
junho de 1941.
Art. 30 ltste decreto entrará em vr.gor na data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrãno.
Bra.sDia, 17 de agôstc de 1964; 1439
da Independência e 769 da RepúbllcR.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

DECRETO NQ 54.139 AGÓSTO DE

DE

17 DE

1964

-oeaara

de utilidaàe pública, para fins
de desOlpraprZaçáo pelo nepartamente Na.cional de Jl)stradas de Ro_
âaçem. área. de terreno situada, no
Município de Lajes, zstaao de Santa Catarina.

O Presidente da Hepública., usando
'da atribuição que lhe confere o .arb,
'S7, Inciso I, da Constituíção Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei n Q3.365,
de 21 de junho de 1941, modínoado
.oela Lei nv 2.786. de 21 de maio de
1956. decreta:
Art. 19 Fica declarada de utilidade
pública, para fins de deseproprlacão
'pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
'C?m cêrca de 750,'ÜO mz (setecentos e
cmquenta metros quadrados). situada
aio Município de Lajes, Estado de Ban ..

ta Catarina, de propriedade de oscar
rcasuuce, representada na planta que
com escc baixa devidamente -rubrica<:1:1 pelo Diretor da Divisão de Es,tudos e projetos do Departamento Nacíonal de Estradas de Rodagem, necessária. à construção da Rodovia.
BR-36-SC, trecho Lajes-c-Joaçaba,
Art. 2Q A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considera-da de urgência para os efeitos do art.
~5 do Decreto-lei nQ 3.365, de 21 de
Junho de 1941.
ATt. 3° ltste decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 17 de agôsto de 1964' 143t1
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DEORm0 NQ 54.140

DE 17 DE

AGÔSro DE 19M

Declara de utilidade pública~ para fins
de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno situada no
Município de Campos NOVoS, Estado de Santa Catarina.

O Presidente da Repúcltca, usando
da atribuição que lhe confere o ar...
tigo 87, inciso I, da Constituição Fe..
deral, e nos termos do Decreto-Ieí
nc 3.36'S, de 21 de junho de ~941, modíflcado pela Lei nc 2.786, de 211 de
maio de WM, decreta:
Alit. lo Fica declarada, de utdlídade
pública, para fins de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área di! terreno
com cerca de 24.0-59 mz (vinte e quatro mil e cinqüenta e nove metros
quadrados), situada no Munícipío de
Campos Novos, Estado de Santa Cabarína, de propriedade de João Argente SObrinho e seoasuão f-ees almeída, representada na planta que
com êste ba.íxa devidamente rubrica-da pelo Diretor da Dlvísâo 'de Estudios e Projetos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, necessária à construção da rodovi-a BR36" trecho Lajea-Joaçaba.
Art. 29 A desaproprtaçãc a que se
refere o presente decreto é conslderada de urgência para os efeito" do

ATOS DO

iF'oDER

art- 15 do Decreto-lei ne 3.3'65, de 21
de junho de 1941.
Art 39 üste decreto entrará em V1~
gOl' n'a data de sua publicação, .revogadas as disposições em contrario.
m-aeíua, 17 de agôsto de 1964,: ~439
da Independência e 769 da Repúbldoa,
H. CAgTELLO BRANCO
Juarez 'Távora

DECRETO N9 54.141 -r- DE 17
AGÔSTO DE 1964 '

DE

Declara de utilidade pública, par~
fins, de desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, área de terreno, si~uadrJ,
no Municipio de Don ecoou, E};tado de Minas 0erais.

o

presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o ar,tigo 87, inciso I, da Constituição Fe-:
deral e nos têrmos do Decreto-Ieí
nv 3.36;5, de 21 de junho de 1941, modlfícado pela Lei ns 2.786, de 21 de
maio de 19'56, decreta:
Ant. 1° Fica declarada 'de utrlídade
pública, para fil11S de desapropriação
pelo Departamento Nacional de Estradas de ROdagem, a área de terreno
com cêrca de 94,47 mã tnoventa e
quatro metros quadrados e quarenta
e sete decímetros quadrados) , SItuada
no Município de Don. Cavatí. Estado
de Minas Gerais, de proprredade de
Geraldo Andrade Costa & Irmãos. representada na planta que com êste
baíxa, devidamente ruortcada pelo D1retor da Divisão de Estudo.se, Projetos do Departamento Nacional de
Estra<ias de Rodagem. necessárta a
construção da Rodovia BR-04 (RioBahia), trêchc Além Parajba-Fen-a
í1r Santana.
Art. 29 A desaproprlaçâo - a que S~
retere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
ae-t, 1.5 do Decreto-lei nc 3.3,65, de 21
de junho de li941.
Art. 39mste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições cm contrarto.
Brasília, 17 de agôato de '1964; 14,3,9
da Independência e 769 da Rep~bllO?l-.
H, CASTELLO BRANCO
Juarez Távora
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DECRETO N'? 54.142 AGÔSTO DE 1'9:64

DE

17

DEl

Declara de utilidade pública,para
fins de desapropriJação pelo Departamento Nacional de Estradas de
tcoaaçem, área de terreno, situada
no Município àe Santos Inmumt,
Estado de Minas Gerais.

o presidente da -Repúbltca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constítuíção rps...
deral, e nos têrmos do Decreto-Ieí
no 3.36:5, de 2-1 de junho de 1941, modifieado pela Lei n" 2,786, de 2'1 de
maio de 19'56, decreta:
Ant, 'lv Fica declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprãação
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
- com cêrca de 23.735 mz <vinte e três
mil setecentos e trinta e csecc me ...
tros quadrados), situada no Munící:pio de Santos Dumont, Estado de Minas Gerais, de propriedade de Antônio José Balduíno, representada na
planta que com êste baixa devida..
mente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos e projetos, do Dêps.rtamento Nacional de Estradas de
Rodagem, necessárta
construção da
Rodovia 00-,3 CRi,o-Be10 Horfzonte) ,
trecho Paraibuna- Lafaíete.
á

Art. 29 A - desapropriação a que ee
refere o presente decreto é consíderada de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei n'? 3,.3-6,5, de 2;1
de junho de lt941.
art. 3\1 :Ê:ste decreto entrará em vigor na data de sua publicação,· revo...
garfas as disposicôeg em contrárfo.

Brasília, 17 de agõsto de 1964: 1439
da Independência e 769 da, República.
H. CASTELLO BRANCO
Juarez Távora

---DECRETO N° 54:143 . . . GÔSTO DE· 1964

DE'

1,8

DE

Concede à Beneticuuicrc de Mtnéri-os
Pequeri Limttada aU,torização para
tumcicauir como emprêsa de mineração.

O presidente da R6pÚD!i.Ca, usando
da a trfbuiçâo que lhe confere o 1.\1'tigo 87, inciso I, da Constituição e
nos têrmos do Decreto-Lei nc 1.935,

H6

ATOS

no

PODER. LEXECUTTI'O

de 29 de janeiro de 1940 (Código de

Minas). decreta:
Artig-o único. Él concedida à Bene..
ficiadora de Minérios Pequer'i Limi-

tada, constituída por contrato arquívado sob nv 106.419 e alteração soo
ns 117.294 na Junta Comercial doEs~

rodo de Mina.s Gerais, com sede na cidade

de

pequerí, autorízaçâo para

funcionar como emprêsà de mineracão, ficando obrigada a cumprir ínte-

gralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar aôbré
o objeto da presente autorização.
Brasília, 18 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 76Ç da República;
H.

CASTELLO BRANCO

l'dauro Thfbau

DECRETO Nº 54.144
AGÔSTQ DE 1964

DE

19

DE

Prorroga o prazo fixado para os tra~
balhas do Grupo Executinc da Siderúrgica de santa Catarz.na.

O Presidente da ~púroljca, usando
da atrlbuiçfio que J):"!e cor.íere o artigo 87, item L da Constítuição, O'ecreta:

Art. tv F'jra prorrogado, a parti!
de 24 -de Fevereiro de 1964, 1')01' 360
(trezentos e· sessenta) dias, o prazo a
que se refere c arttgc 1" do Decreto
nv 52 128 de i"i de junl~~ de 1963, que
constittuu o Grupo Executivo da 8iderúrgtca de santa Cate.rma .
Art. J~ ~<:tE' Decreto entrará em
vigor 'la data de sua publicação, revogadas as d's posíçôcs em contrário.
Brasi!~I1, ~9

OI" agôstc de 1964, 143'"

da InIecendênoia e 760 da República.
H..

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'? 54.145 -

DE 19 DE

AGÔSTO DE 1964

Regulamenta as disposições dos artigos .39, 59 e 6 9 da Lei nÇ! 4.357, de 16
de Julho de 1964,

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição F~
deral, e nos vtêrmos do: artigo 42 da

Lei no 4.35·7, de 16 de julho de 1964,

decreta:
Art, 19 As pessoas Iurídícas precederão,. obrígatórjemente, à correção
monetária, em seus .regístros con tabeis, do valor original' dos bens do seu
ativo imobilizado, no limite das variações resultantes da aplicação de
coeficientes fixados, anualmente, pelo
Conselho Nacional de Economia, para
que traduzam a ve.ríaçâo do poder
aquisitivo da moeda nacional entre
o mês de' dezembro do último' ano e
a média anual de cada. um dos anos
anteriores.
J 19 As filiais, sucursais agências
Ou representações de sociédades estrangeiras autorízadar a funcionar no
Brasil, ficam também obrigadas a' corrigir, na forma do presente artigo o
registro contábil dos bens do ativo
imobilizado que "possuam no País, podendo o cort-espondents aumente de
capital refletircse apenas sôbre a DRJ'te
destinada às operações no Brasil.
§ 20. Ficam dispensadas da obrigatoriedade de eorreçâo monetária de
que trata êste artigo:
a) as sociedades de economia mista,
nas quais :Je10 menos 51% o-mqüenta e um por cento) das ações com direito a voto pertençam à União, aos'
Estados ou aos Mumctpíos:
tn as emprêsas-concessíonártas de
serviços públicos, CUjOS lucros não excederem a 12% (doze por cento) do
capital;
c) as pessoas jurídicas civis, organizadas exclusivamente para prestação
de serviços oronsstonars 1") médteo,
engenheira, advogado, dentista, veterínárto. contador. pintor, escultor e de
outros que se lhes possam assemelhar,
com capital até 15 (quinze) vêzes o
salárto.mrmmo riscar:
d) as pessoas .jurtdteas cujo capital
social realizado não exceda de 50
(cinqüenta) vêzes o salámo-mínímo
fiscal;
e) as firmas individuais ·3 os que
praticarem habitual e profissionalmente. em seu próprio nome. operações de
natureza civil ou comercial com o fim
especulativo de lucro, equiparados às
pessoas jurídicas nos têrmce do § 19
do art. 27 do Regulamento ...:.0 Im
pôsto de Renda.
§ 39 • As pessoas [urídrcas a que se
refere o parágrafo anterior, embora
desobrigadas de. proceder à correção
monetárba prevista neste artigo poderão realizá-la, desde que se sUjeitem
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à§ normas -rertinentes àquela correçao ,
.
..
Art. 29 Integram o ativo ímobilíza,
do para os efeitos de correção' mone,
tá;ioa, os bens que se destinem à exploração do objeto social OU à m~,~
tenção das atívídadea da pessoa JUl'Idica.
§ 19. Não integram o envo imobilizado, para os efeitos de correção monetárta:
a) os bens adquiridos para revenda,
os destinados a constituir parte integrante dos bens produzadoa para revendo, ou a serem consumidos na pr,adução de bens ou serviços para venda;
b) os demaí., bens que constttuam
o ativo realizável ou disponível, inejusíve os imóveis adquiridos para r~
venda ou construido", para venda;
c) os bens g,a.n:mtidares das reservas técnicas das companhias de seguro ou de capltedízação, especificadOs'
no seu ativo, na forma da Iegíslaçãó
em vigor;
d) as ações, quotas ou quinhões do
capital de socíedades obrigadas à correção monetária de que trata o artigo 1°, constantes do ativo imobilizado da pessoa jurídica sócia ou acionista.
§ 29. O valor orrginal das ações.>
quotas ou quínhôe; do capital de emprêsas não obrigadas à correção monetária nos têrmos do artigo 19, deverá ser corrigido de acôrdo com o
presente regulamento, desde que integrantes do a.tivo Imobilizado da pessoa, jurídica sócia ou acionista.
§ 39 . Na hipótese prevista no parágrafo anterior, será feita, obrigatoriamente, a compensação da alteração
do valo!' das ações, quotas ou quinhões de capital SOCIal, decorrente -da
correção monetária procedida de conformidade com _o § 39 de artigo lo.
Art. 39 A correção monetária a que
se refere o artigo 19 será efetuada
dentro dos prazos a seguir indicados,
e a nova tradução monetária. vigorará, para todos os efeitos regais, até
nova correção pela pessoa jurídica:
a) até 15 de outubro de 1964, com
base no ativo rmobüízado constante
do último balanço;
b) dentro de 4 cquatro) meses, em
caráter normal, contado." da data do
encerramento do balanço a que corresponder a correção.
Art. 49 _A alteração da tradução monetáriado ativo tmcbíüzado terá por
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limite a "dtrerença entre: a vartação
resultante da aphcaçâo, ao registro
contábil do valor original de cada cem,
do coeficiente fixado para o ano de
sua aquísíçâo, pela sociedade, e as

deprecnaçóes e amorttzaçôes concaoiIízadas, desde a' aquisição, corrigidas:

aos mesmos coeficientes, .de acõrdc
com o ano de sua contabilização.'
§ 19, Entende-se por valor ortgínat.
00 bem a rmportâneía em moeda nacional pela qual tenha. SIdo adquirtdo
pela socienaue, ou a lffipOnânCla em
moeda nacional pela qual cenh.a sido
o nem Incorporado à sociedade nos.
casos de' despesas ou valor de i.h00rporaçáo expre.z,o em moeda estrangerra.

§ 29 A conversão do vaior em moeda estrangeira para moeda n<t{;lo11al
será feita à taxa vigorante na época.
da aquisrçao.
§ 3'.' Se a taxa de conversão VIgO'-'
rante na data da aquistçâo ou ce Incorporação do bem não rõr conhecida,
sere adotada a taxa media a anuo
§ 4'" Em se tratando de bem adquírido com recursos provenientes de financ'emento exte iH.. , a taxa de conversão, para os efeitos dêste regulamento, será determmada em correlação _com as variações cambiais no
saldo devedor do respectivo empréstdmo em moeda estrangeira,
Art. 59 Não' serão corrigidas:
a) a parcela do ativo correspondente a aizxílíos, subvenções ou outros- recursospúblicos não exigíveis, recebidos
pela Jrrma ou sociedade para auxílio
na realização do ativo;
b) a parcela do ativo imobilizado
correspondente ao saldo devedor do
empréstímo tomado no Banco Nacional do Desenvolvimento Econôm'co,
salvo se a sociedade acordar com gsse
Banco a corre-ção simultânea do saldo devedor do empréstimo, aos mesmos coeficientes aplicados na corre.
ç ã c do ativo.
Art. 6° Slmultâneamente à correção
do ativo prevista no artigo 49, serão
reg'stradas as diferenças do passiv()
resultantes de variações cambiais no
saldo devedor de empréstimos
em
moeda estrangeira OU das- operações
a que Se refere o artigo 16 da Lei nv
2.973, de 26 de novembro de 1956.
Art. 7° A varíacão no ativo poderá
ser compensada por prejuízos.
Art. 89 O resultado da correção monetária. efetuada cbrigatórraments, em
cada ano, será reg'etradc, no "Passi~
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vo não Exigível", a crédito de conta
com íntítuleção própria, nela permanecendo a tê sua aplicação obrigatória
no aumento do capital social, nos mes,
mos prazos previstos no art. 3°.
§ 19 Excepcionalmente, será permitido que no aumento de capital seja
aplicada parte de. resultado da correção, somente para eVltar que o valor nominal das ações e das quotas e
quinhões do capital social das pessoas
jurídicas, seja expresso em números
fracionários, devendo permanecer na
conta menc'onada neste artigo o saldo correspondente às frações, que será
adicionado à correção monetária seguinte, e assim sucessivamente.
S 2Q Quando a vartaçár do vawr
do capital das pessoas jurídicas, decor;
rente da correção monetária de que
trata êste artigo, rôr superior a 3
(três) vêzes a ímportãncía do capital
registrado, será permitido, mediante
autorização do Ministro da Fazenda,
que o montante da variação constitua
reserva de capital, excluída da limitação do § 2° do art. 130, do Decretclei nc 2.627, de 26 de setembro de,
1940, mas sujeita igualmente ao ímpôsto estabelecido no artigo 11,0. qual
será aplicada obrígatõríaments, no
aumento do capital social, dentro dos
5 (cinco) anos seguintes ao balanço
da correção, sem qualquer outro ônus,
Art. 9° A falta de' lntegralízaçâo do
capital não impede" a correção prevista neste regulamento, mas o 'aumento líquido do ativo e' do capital
que dela resultar não poderá ser aphcado na integralização das ações ou
quotas anteriores.
Art. 1(1. Se da correção não resultal' aumento líquido do ativo, a firma Ou sociedade submeterá à competente repartição do ímpõsto de renda,
dentro de 30 {trinta) dias dos regis·
tros contábeis, um demonstrativo dos
cálculos e registros efetuados ~
Art. 11. Os aumentos de cap'tal,
decorrentes da aplicação dêste regulamento, ficarão sujeitos unicamente 9.0
ímpôsto de renda na fonte, à razão
de 5% (cinco ~""'r cento), como ônus
da p-essoa jurídica.
§ 1Q -No cálculo do impôsto devido
pelas sociedades de economia m's ta
reeridas na letra a do § 2Q do artigo
1° que procederem à correcâo monetária, serão excluídas as participações
dos Governos da União, dos Estados
e dos Municípios, e, respectivas autar-

qu'as
§ 29 O recolhimento do lmpôstc de
que trata êste artigo será feito ~m 12

<doze) prestações> iguais, men.aãs e
sucessivas, ..cvendo a prfmeira prestação ser recolhida dentro de 30 (trmta) dias, contados da data da rea:I!""
zação do aumente do capital, sendo
facultada a antecípação dos recolhimentos.
§ 3° O impõsto a que se refere êste
artigo será recolhido repartição com;
iPetente .por meio de gulas, instituidas com um demonstrativo dos cálculos e lançamentos efetuados e' cópia
cta ata da assembléia-geral ou do instrumento de alteração do contrato social. conforme o caso, qUe reflita o
aumento de capital resultante da variação ida correção monetária.
Art. 12., o pagamento do ímpôsto
estabelecido no artigo anterior será,
dispensado, desde que o contribuinte
prefira adquírrr Obrigações da Emissão mencionada no art. 1º da Lei número 4.35,7, de 16 de julho de 1964,
para vencimento em' prazo não Inferior a 5 (cinco) anos contados da data
do balanço que consignar a correção
monetária geradora da obrigação tributária, em valor nominal atualizado
correspondente ao dôbro do que seria
devido como ímpôsto .
§ 1" A aquisição das ObT!gações a
que se refere este artigo será eretuada mediante tantos pagamentos mensais quantos ccrresponderâam à quitaçâo do' ímpôstc pela _remissão do
qual a pessoa .jizrídica tiver optado,
ressalvado o disposto no ar-tigo 14,
§ 29 Para determinação do
montante a ser aplicado na aquisição de
Obrigações, serão desprezadas as: importâncias inferiores ao valor unitário
daquelas.
Art. 13. O recolhimento do jmpôstc
a que Se refere o art. 11 poderá ser
efetuado era tantas prestações mensais quantas necessárias a que cada
uma não ultrapasse a quinta parte
da média do lucro tributável, indicado
pelo contribuinte em seu último balanço, observado o limite máximo de 24
<vinte e quatro) prestações.
à

Art. 14. Quando o pagamento, na
forma dos artigos 11, 12 e 13 importar
em exígêncía de pr~stações mensais
superiores a 2% (dois por cento) da
média mensal da receita bruta - da
pessoa jurídíca indicada no seu último balanço, poderá ela recolher o
Impôsto ou as quantias destinadas à
subscrição das _Obrigações em tantas
prestações mensais quantas necessá-
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rias a que cada uma não exceda

o

limite referido.
parágrafo único. Oons'dera-se récef.,

ta bruta o total das operações realizadas por conta própria e das importâncias recebidas como preço de serviços prestados.
Art;' 15, A ínobservâneía do disposto
nos artigos 10 a 6Q, sujeitará a pessoa
jurídica;
a) à correção monetária do átívo
imobilizado, etc cflícío, para efeito de
tributação;
b) à perda do direito de optar pela
aquisição de Obrigações, na. forma do
artigo 12;
c) a multa. em importância 'igual ao
valor do ímpôsto devido.
Art. 16" O recolhimento do llnpâsto,
ou a aquisição das Obrigações' na forma dto art. 12, pela pessoa jurídica,
exime do pagamento de qualquer outro ímpôsto, sôbre. os mesmos rendimentos, os acionístag ' ou sócios das
sociedades que os tenham díetributdo.
parágrafo único, Aplioor-se-á tembém o disposto neste artigo aos aciomatas ou sóc-ios, de sociedades Isentas do· ímpôsto de -enda, desde que
sere efetuado pela, pessoa [uí-ídíca o
r~C?lhimentr

do ímpôsto, ou a equí-

siçao das Obrigações, d'e acôrdc com

as disposições dêste regulamento,
Art. 17, Não sofrerão nova trLbuta~
ção proporcional e complementar, ou
na fonte, nem a título de impôsbo
adicional de renda, os aumentos de
capital p,as pessoas jurídicas mediante a utilização do acréscimo do valor
do ativo- decorrente de correção monetária, quando realizados, nos têrmos dêste regulamento, por sooiedades das quada sejam acíonístas ou sócios, bem como as ações novas ou
quotas distribuídas em virtude daqueles aumentos de capttaâ.
, Art. 18, O aumento do capital reahzado nos têrmos do art. 89, bem come o resultante do recebimento de
ações nOV3.s .cu quotas dístrtbuídas em
decorrência das correcoes monetárias
previstas nesta Lei, fica' isento do ímpôsto de ~êlo..
".
Art. 19, Para ereíto do. apuração
do lucro tríbutável na pessoa jurtdica, não será admíttdo como dedução o anoõstc a que se refere o artigo 11. Art. 20 Quando 3f-" tratar de empliêsas de seguro, de capitalização,
bancos e outras cujos aumentos de

capíta; dependem de aprovação gc-

vernamental. o recolhimento do Im-

pôsto, ou a .aquisi~ãü da~Obrigações,
na conformidade dos artigos 1,1, 12
13 e 14. poderá ser efetuado com~
depósito,' em dínneíro
qual será
convertido em renda semente após
aquela.lliprovação.
Art. 2'1 No cálculo das quotas para
constítuiçàc de fundos de deprecdaçãc
ou de amoitízação, devido ao desgaste dos me-erreis, calculadas em relação ao custo dos bens móveis e à
duração dos mesmos, consi-derar-se-i
como custe dêsses bens:
. a). o valor originar de aquisição ou
oe uncorporaçâo definida no §. 1Q do
artigo 4'?, acresctdo da variação da
correção monetária .realízada nos têrmos do art 57 da LeI nc 3.470, de 2-8
novembro de 19fi8 ou do artigo 10
ao prese.ct- regtuamento:
b) o valor original de aquisição ou
de Incorpcraçâo definido no § I" do
artigo. 4", acrescido do maior valor
apurado mediante o regime estabelecido no artigo 17 d~llei n,c 4.239, de
27 de -unhc de U3-6i:i, regulamentado
pelo Decl'ek nv 52 779 de 29 de OUw
tubro de 1963, desde que limitado à
aplicação dos coeficientes d.e cor-reÇâD mon€'t~.ria estabelecidos pelo conselho Nacional (l:e Economia,
§ 19 Par;:", ós efeitos do estabelecido
na letra "b" dêste artigo deverão as
pessoas jurídicas submeter às repartições do Impôstc de Renda, a que se
~ch8.T;em jurtsdrcionadas, Os cálculos
«a correção monotáa-ia limitados aos
coeficientes estaoelecíôos
§ 29_ O monta~te da' variação da
correçao monetária do valor oriaínal
dos bens imóveis ou dos que 1h~ f 0_
rem legalmente equiparados, não será,
em nenhuma hipótese, refletido nas
contas de resultado das operações das
firmas e sociedades.
'
§ 39 Nos exercícios de 19'65 e de
1966, as quotas de depreciação ou de
amortização, dedutíveis de lucro bruto, de que trata êste artigo, rela.tívas
ao custo dos bens móveis, serão calc:-u~das sôcre.o valor original de equtsiçao ou de incorporação. e, respectivamente, sobre q()% (cinqüenta por
cento) e 7'Ü% (setenta por cento) do
valor d'a. correção monetária.
Art 2-2 As firmas ou sociedades
que tenham por atividade predomínante a exploração de empreendimentos industr~ais ou agrícolas, com
sede na Amazônia ou no Nordeste
nas áreas de atuação dá SPVEA oú

°

qe
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da SUDENE, poderão corrlgtr, com

isenção de impostos e taxas federais,

até 30 de junho de 1965, o registro
contábil do valor original dos bens
do seu ativo imobilizado, deduzido das

respectivas quotas de depreciação ou
amortização, desde que a reavaliação

fique

eompreendída nos limites dos
coeficientes rixadcs pelo COnselho Na-

cícnal de Economia, nos têrmos dó
artigo 1°,
§ 19 Bimultêneamente à

correção
do ativo previsto neste artigo, serão
registradas, obrígatõrtamente, as dtrerenças do pa.'3SlVO resultantes de variações cambiais no saldo devedor de
empréstimos em moeda estrangeira,
devendo, ainda, ser teíta a compensação de prejuízos a,p'lndoS em balanço, no caso de inexistência de res~r"
vaso

§ 2(> A diferença entre a variação
do valor do ativo e as compensações
estabelecídas no parágrafo anterior
será aplicada- no, aumento do ca.pi1tal
da firma ou sccdedade, permítído, tão-.
somente para evitar que o valor !1()_
mínal das ações, quotas e quinhões do
capital seja expresso em números rractonãrtos, que Uma parcela seja mantida 'em conta especial, do passivo não
exigível, até a -orrecão seguinte.
§ 39
Ficam também isentos de
quaisquer impostos e taxas federais:
a) o recebimento de ações novas,
quinhões OU quotas de capbtal, pelos
acionistas, sócios OU quotistas, quando decorrentes do aumento de que
trata êste artágo, inclusive os acrescimos de capital que beneficiem 00
titulares de firmas individuais;
b) os aumentos de capital, realizados até 31 de outubro de 19'65, por fir_,L
mas ou socledaces. para efebto. .exotuaívamente, de Incroporaçâo. ao seu
ativo .de ações quotas, ou quinhões
dE capital receoídos "de acôrdo com
alínea "a".
§ 49 As isenções previstas neste artígo não beneficiam as pessoas que
tiverem quaisquer débitos com a Pázenda Nacional, ressalvados Os pendentes de decisão administrativa ou
judicial. ,
Art. 23 O presente regulamento
entrará em vigor TIa data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em
contrário.

Brasília, 19 de agôsto de 1964; 1439
da jndependêneia e 769 da Repúblíce..
H. CASTELLO BRANCO

ootaoto GOuveia de Bwlhões

DECREI'O NQ ,54.146 AGÔSTO DE 1964

DE

20

DE

Autoriza a Emprêsa Fôrça e Luz
Santa cosermo S, A. a ccmentnur
hipoteca de bens.

O presidente da: República. usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo ?7, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei nv 7.062.
de 22 de novembro de 1944· decreta:

Art. 19 Fica a Emprêsa Fôrça e
Luz Santa Catarina S, A. autorizada
a> constituir hipoteca dos bens e íns-,"
talacôes a favor do Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, dís;
criminados no Processo D. Ag. número 2.229-64.
parágrafo úníco. O financiamento
tem por finalidade a suplementação
de recursos para a conclusão do projeto do aproveí tamento hidrelétrico
na região dos tios Cedros e palmei_
ras, 1?- etapa.
Art. 29 A concessionária
deverá
apresentar à Divisão de águas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministérdo das Mína., e
Energia, para fins de
averbação,
uma via do traslado do contrato de
fínànciamento.
Art. 39 O presente decreto entra
em vigor na data de SUa puclicaçâo,
revogadas as disposi-çôes em centrá~.

'

Brasilia, 20 de agôsto de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLOBRANCO,

Mauro Thibau.
DECRETO N9 54.147 - DE 20
AGÔSTO DE 1964

DE

Concede auiortzação para funcionar
como emoreeaÓae energia elétrica
a Central Elétrica CaPivari-Cachoeira S. A, - Eletrocap.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, inciso L, da Constituição,
nos têrmos do ar-t. 1Q do Decreto-lei
nc 938. de 8 de dezembro de 1938 e
tendo em vista o que requereu a Cen-
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tra; Elétrica Capivarf-Oachoeíra S. Ao
- .metrocap, decreta:
Art. 19 E' concedida à Central
Elétrica Oaplvart-Cachoeíra S. A. E~etr()cap com sede em Curitiba"
Municipio de Curitiba, Estado do r-aaná, autorização para funcionar como
empresa de energia elétrica, ficando
obrigada a satisfazer Integralmente a.'?
exigências do Código" de Águas (De.,
ereto n? 24.643,_ de 10 de julho de
1934), leis subseqüentes e seus regulamentos, sob pena de revogação do
presente aro,
Art., 29 O presente decreto entra
em vigor na data de SUa publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1964;
1439 da Independência e 769 da República,'
.-

Art. 39 este decreto entra em vigor na data de sua publicação, re,;.
vogadaa-as disposições em" contrário.
Brasília, 20 de· agôsto de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO

NQ 54.149 AGÔSl'O DE 1964

DE 20

DE

outorga a Centrais Elétricas Brcei-

letras s. A. concessão para aproveitamento progressivo da energia
nsamuneo de um trecho do Rio
paraná.

O Presidente de República.. usando
da atribuição que' lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição,
e nos têrmos dos arts. 140 e 150· do
H. CASTEtLLO BRANCO
Código de Aguas (Decreto nv 24.643,
Mauro Thibau.
de 10 de julho de 1934), decreta:
Art. 19 E' outorgada na conformidade do disposto no art. 164, 'alínea
DECRETO N9 54.148 - DE 20 DE
b do Código. de Águas a Centrais
AGÔSTO DE 1964
Elétricas Brasileiras S.A. _ Eletrobrás, concessão para aproveitamento
Autoriza a Centrais Elétricas de Miprogressivo da energia hidráulica do
nas Gerais S. A. a construir litrecho do Rio Paraná que se esten,
nhas de transm~3sâo e subestações.
de a jusante da ponte Francisco Sã,
da Estrada de Ferro Noroeste do
O presidente da: República, usando
Brasil, por tôda a extensão da divisa,
da atribuição que lhe confere o ardo Eatado. de Mato Grosso com o.;:
.ligo 87. inciso I, da Constituição,
Estados de São Paulo e Paraná, rese nos têrmos do art. 5Q do Decretopeitados Os direitos de terceiros.
lei nc 852· de 11 de novembro de
§ 1Q O aproveitamento destina-se à
1938,. decreta:
produção de" energia elétrica para,
suprimento aos concessionários siArt. 19 FIc'a autorizada Centrais
tuados na zona de influência da UsíElétricas de Minas Gerais- s. s. a
lia Geradora.
.
suprir de "enetgia elétrica Os conces§ 2Q Em portaria do Ministro das
sionários de serviço público de eleMinas e Energia. a,pós a aprovação
tríoidade situados em sua .eona de
dos projetos relativas à etapa inicial,
influência e a construir linhas de
serão determinadas a altura da quedransmíssão e subestações no territ6-da a aproveitar, a desca'rga de derio do Estado de Minas Gerada.
rivaçâo e a potência parcial conceArt. 29 A autorização fica subor-. dida; para as etapas subseqüentes os
dínada à", seguintes exigências:
inesmoo elementos serão determinadas quando da aprovação dos proje.,
I - submeter, dentro do prazo de
tos respectivos.
.
180 (cento e oitenta) dias, a partir
Art. 2Q A concessionária deverá
da data da respectiva sodcrtacâo, à
cumprir as seguintes exígêncías :
aprovação da Divisão de águas. do
Ministério das Minas e Energia, o
I - Submeter à apreciação do M!nistro das MInas e Energia, em três
projeto de cada obra a realizar. com
indicação de. suas características téc(3) vias, dentro do prazo de vinte e
nicas.
quatro (24) meses, a contar da data
de pubhcaçào dêste decreto, o plano
II - Iniciar e concluir a, obras
dentro do; prazo que tôr estabelecido. , geral ·do aproveitamento com os ele-
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mentes necessários à elaboração dos
projetos.
II - Submeter à aprovação do
Ministro das Minas e Energia, em
três (3) vias, d-entro dos prazos que
lhe forem determinados, OS estudos.
projetos e orçamentos das diferentes
etapaavdo aproveitamento.
.:.
DI - Assinar o contrato dlsciplínar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados a partir da
publicação do . despacho de aprovar
çâo da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
IV - Iniciar e concluir as obras
mos prazos que forem marcados pelo
Ministério da" Minas e Energia, executando-as de aoõrdo com os projetos aprovados e com as modificações que forem autorizadas.
Parágrafo. único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser, prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo. de cinqüenta (50)
anos nos têrmos do art. 157 parágrafo único do, Código de Aguas,
Art. 59 Findo o prazo de concessão, todos Os bens e instalações que,
no momento. existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos na forma da lei, reverterão à união.
,
Art. 69 A conce."isionãria poderá requerer que a concessão seja re:novada mediante as condições' que vierem
a ,ser estipuladas.
,
..
Art. 7Q :Este decreto entra· em VIgor na data de sua publícaçâo, revczadas as dísposicôes em contrário.
Brasília, 20 de agôstc de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO N9 54.150 -

DE 20 DE

AGÔSTO DE 1964

Concede autorização para funcionar
como emoréea de energia elétrica
à Centrais "lurnimense S. A.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, artigo 87, inciso 1,- da Constituição,
nos têrmos do ar-t. 19 do Decrete.leí DQ 938, de 8 de dezembro de 1938

e tendo em vista o que requereu a
Centrais Elétric,!s Fluminense S. A.
decreta:
Art. 10) E' concedida a Centrais ElA.•
tricas Fluminense S. A., com sede
em Niterói, Estado -do Rio de Janeiro autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica
ficando obrigada a satisfazer mte,
gralmente as exigências do Código
de Águas (Decreto no 24.643, de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
e seus regulamentos, sob .péna de re ..
vogaçâó do presente atá.
Art. 29 :este decreto entra em, vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôstc de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DEORETO N9 54.151 AGÕSTü DE 1964

DE

2{)

DE

.

Autoriza o Departamento de Águas' e
Energia Elétrica do Estado de São
Paulo a construir linha de transmissão

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, Inciso 1, da Constituição, e DPS
têrmos do artigo 5° _do Decreto-lei
nc 352, de 11 de novemb-ro de 1938;
Oonsíderando que o Decreto número 46,326 de ;30 de junho de 1959,
incorreu em caducídads por inadímplemento do inciso I 'do seu actágo
29 decreta:
Art. 19 . Fica autorizado o Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado de São Paulo a explorar
a linha de transmíssâo, já construída,
entre as cidades de Braúna e Piaoatu, passando por Clementma e Santópolís de Aguapeí, no Estado de SãO
Paulo.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão f~ada.s as características técnicas da linha de
transmissão.
§ 29 A referida linha. que Se destina ao fornecimento de energia elétrica às· ci-dades citadas, poderá ser
operada pela Companhia Paulista de
Fôrça e Luz, concessionária da região.
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Art. 20 As tarifas de fornecímento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3() O presente necroto entra
em, vígor na data de' sua publicação,
revogadas as disposiçôeg em centrá1'10.

Brasília, 20 de egôsto de 1964; 1439
e 769 da República.

da Independência
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54: 152
AGÔSTO DE 1964

DE

20

DE

Transfere da Prefeitura Municipal
de Ilhabela para 'o Departamento
de Aguas e Energia Elétrica do
Estado de São Paulo concessão para
distribuir energzaeZétrica no Município, de Ilhabela, setaao de São
Paulo, e dá outras -prcoíâênciae,

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti-

go 87, inciso 1, da Constituição, e nos.
têrmos doa artigo.s 14{} e 150 do Código de Águas <Decreto n'' 24.643, de
10 de julho de 1934) e 19 do necreto-lei no 7.062, de 22 de novembro
de 1944, decreta:
Art. 19 Fica transferida para o
Departamento de Águas e Energia
Elétrica do, Estado de Sâo Paulo a
concessão para dísünbuir energia elétrica no Mumcípio de Ilhabela, Estado de são Paulo, de que é titular a
respectiva Prefeitura, (em virtude do
manifesto apresentado à Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral no processo D. Ag.
3.217-39) .

Art. 2() E'· outorgada ao Departamento de Aguas e Energia Elétrica
do Estado ue São Paulo concessão
para o aproveitamento da energia
hidráulica de um desnível existente
no curso d'água Agua Branca" Munícípío de Ilha:bela - Estado de São
Paulo.
'
§ 1Q O aproveitamento destina-se
à produção, transmissão e, distribuição de energia elétrfca. para serviços
públicos, de, utilidade pública e para
comércio de energia elétrica no Mu-
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nicípio de Ibhabela - Estado de São
Paulo.,
§ 2° Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas a
altura da queda a aproveitar, a descarga de derivação e a potência.
Art. 3Q As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguaa, do Departamento Nacional da
Produção· Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. Ip A presente concessâo vígorará, pelo prazo de trinta. (3-1))
anca.
Art. M Findo o prazo da concessão, todos Os bens e instalações que,
no momento existirem em função
exclusiva ecpermanente dos serviços
concedidos' na fonna da lei, reverterão ao Poder concedente.
Art. 6() O concessionário poderá
requerer que a concessão seja renovada, mediante as conclusões que
vierem a ser estipuladas.
Art. 7() Fica a Prefeitura Municípaã de Ilhabela, Esta.do de São
Paulo, autorizada a vender os bens
e instalações que; no momento, existirem em função exclusiva da produção, transmissão e dlstrtbuíção de
energia elétrica no seu território.
Art. 8°, O presente Decreto entra
em vigor na' data de sua publicação,
revogada.x as disposições em "centrár10.

Brasília, 20 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.153 - DE 20 DE
AGÔSTO DE 1964
Transfere do Município de Lueiãtua
para Centrais Elétricas de Goiás
S. A.. a conceseõo para distribuir
energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da' atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nós
têrmos dos artigos 59 do Decretolei nv 852, de 11 de .novembro de
19-38 e 89 do Decreto-lei n« 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. iv Fica transferida para Centrais Elétricas de Goiás S.A. a con-
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cessão para .distrtbuír energia elétrica no Município de Luzáânia, Estado de GoiáS, de que é titular pelo
Decreto nc 36.130, de 2 de setembro
de 1954, o referido Município.
parágrafo único.
A energia elétrica será suprida pelo sistema da
Cachoeira Dourada..
Art. 2° A concessionária fica autorizada a construir a linha de transmissão Brasília - Luzíânía, bem como
a instalar uma subestação abaixadora em Luaíânia, cujo sistema de distrfbuíçâo será remodelado.
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão fixadas as características das instalações.
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, 'em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (18!}) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os .estuoos, projetos e orçamentos relatdvos à Iínha de transmissão e ao sistema de' distribuição.
li - Assinar o contrato discíplínar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados ela publicação do despacho da aprovação da.
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
In - jníoíari.e concluir as obras
nos prazos que rôrem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
fôrem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos rere..
ridos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Mi..
nas e Energia.
Art. 4° As tarifas de fornecimen..
to de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da. produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e. Energia.
Art. 59 f:ste Decreto entra em vi..
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de egôsto de 1964; 143'?
da Independência e 76'? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ExECUTIVO

DEORETO NÇ 54.154 AGÔSTO DE 19:64

DE

20

DE

Aprova as alterações introduzidas nos
Estatutos e a elevação do capital
social da "Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - ELETROBRAS"

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e de
aeôrdo com o disposto no art. 50· da
Lei nc 3. 890-A, de 2,5 de abril de 1961,
decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas aa-alteraçôes íntroduzídas nos Estatutos rua
"Centrais Elétricas Brasileiras, S. A.
:- ELE'11ROBRAS" - e a elevação do
seu capital social de cr$
.
18.0'ÜiO.OO'ÍLOOO,OO (dezoito bilhões de
cruzeiros) para crs 50.000 neo oco.oo
(cinqüenta 'bílhôes de cruzeiros) .conforme deliberaçã-o da assembléia geral
extracrdínárta da emprêsa, realizada
em 5 de agôsto de 19(34.
Art 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
Brasilia, 20 de agôsto de 1964; 143 9
da Independêncéa .e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
DEOREI'O N9 54.155 -

DE

20

DE

AGÔSTO DE 1964

Outorga a centrais Elétricas de Minas Gerais S. A. concessão pc;,ra
distribuN energia elétrioo,e dâ outras providências.

o Presidente da República, usando
da ata-íbuíçâo que 'lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
termo, dos artigos 139 e 150 do Código de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10
de julho qe 19340, decreta:
Art. 1'? 'E' declarada a cessação para Os efeitos do art. 139, parágrafo
1°, do Código de Aguas - da exploração dos serviços de energia elétrica
no distrito sede do Município de Oarandaí, ,EStado de Minas Gerais, de
que é titular a S. A. Oarandaíense
de Eletríçidede, em virtude de manifesto apresentado à Divisão de Agua-s
do Departamento Nacional da Produção Mineral no processo S.A. 95~
35.

ATOS DO PoDER

Art. 29 E' outorgada, à centrais
Elétricas de Minas Gerais, concessão
palia distribuir energia elétrica no
Municipio de varenoar.
§ t<J A concessionária fica autorizada a construir a linha de transmissão Ressaquinha - Carandaí e o sistema de distribuição.'
§ 29 Em portaria do Ministro das
(Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
oaracterlsbícas técnicas das instalações.
\
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer às seguintes exigências:

EXECUTIVO

1'55

DEOREI'O N9 54.156 -

DE 2{) DE

ACpSTO DE 196'4

Autoriza a Companhia Ferro e Aço

de Vitória a montar grupos çeraào~es para uso exclusivo.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 10 do Decreto-lei
nv 2.281, de 5 de junho. de 1940, combinado com o artigo 29 do Decretolei nv 3.763, de 25 de outubro de 1941,
'Clecreta:
Art. 19 Fica a Companhia Ferro
e Aço de Vitória autorizada a montar grupos díesel-elétrrcos na sua Usina de Laminação, sediada no Munícípío de Oaríacíca, Estado do ESpírito
Santo.
§ 19 A energia produzida se destina ao uso exclusivo da Companhia e
eventualmente ao fornecimento de
sobras ao Sistema ESCELSA - Companhia Central Brasileira de, Fôrça
Elétrica.
§ 29 As características técnicas das
instalações serão fixadas por" ocasião
da aprovação dos projetos pelo Ministério das Minas e Energia.
Art. 2° A permissíonáría deverá
satisfazer as 'seguintes condições:

I _ Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a contar da õata
da publicação dêste decreto, os estu.,
dos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de distribuição.
TI - Assinar o contato disciplinar
da concessão dentro do prezo de trinta (30) dia;s contados da publicação
do despacho da aprovação da respec-.
tava minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
DI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem' aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, exeI - Apresentar à Divisão de Águas
cutendoas de acôrdc com os projetos
do Departamento Nacional da Proaprovados e as mod-ificações que fodução Mineral do Ministério das Mirem autorizadas.
nas e Energia, dentro do prazo de
cento e oitenta (I80) dias. os estuParágrafo único. Os prazos refedos, projetos e orçamentos das obras
ridos neste artigo poderão ser prore instalações.
(rogados por ato do Ministro das MiTI - Iniciar e concluir as obras
nas e Energia.
nos prazos que forem nxados, exeArt. 49 A presente concessão vicutando-ae devacôrdo com Os projegorará pelo prazo de trinta (30) anos.
tos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas.
Art. 5° As tarifas de fornecimenArt. 39 As tarifas para fornecito de energia elétrica serão fixadas
e revistas' trienalmente pela Divisã-o mento em grosso ao Sistema .Ee.CELde Agua..s do Departamento Nacional . SA - Companhia Centrai gt-asrleírn
de Fôrça Elétrica serão fixadas pela
da produçã-o Mineral, com aprova.
Divisão de Aguas do Departamento
ção do Ministro das Minas e .E1.lerNacional da Produçã-o Mineral do
gia.
Ministério. das Mina,s e Energia.
Art. 4<J ~ste Decreto entra em viArt. 69 ltste decreto entra em vi·
gor na data de sua publicaçã-o, revo- gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
gadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1964; 143Q
Brasília, 20 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repúda Independência e. 769 da· República.

blica.

H. CASTELLQ BRANCO

H. CASTELLQ BRANCO

,Mauro Thioau

Mauro Thibau
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DEORETO N9 54.157

DE

DO PODER ExECUTIVO

20

DE

AGÔSTO DE 1964

Autoriza a Companhia Bom Sucesso ele Eletricidade a desvincular e

permutar usinas niãro-etéttícas,
o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, Inciso I, da Constituição, e nos
termo, do artigo 1Q do Decreto-lei
ne 7.062, de 2,2 de novembro de 1944,
decreta:

Art. 19 Fica a Companhia Bom
su-yesso de Eletricidade autorizada a:

I - Désvincular do acervo da concessão as usinas hídro-elétrícas 81tuadas. no salto Bom Sucesso e no
salto Campina, no rio do Peixe, MUH
nicíplos de Caçador e Pôrto Ijniâo,
Ef,V do de Santa Catarina, a primeira com 250 HF e _a segunda com 125
HP. de potência;

II :....- Permutar, com a Fábrica ce
papel

Primo

'I'edesco, as aludidas

usinas, por uma turbina hidráulica
com o respectivo regulador, a ser
fnstalada na .usma de Timbó,' da.
Companhia Bom Sucesso de Eletricidade, com capacidade de igual à
que nela. se encontra em .funcionamento.
Al'.t. 29 ' A .concessionária deverá
Submeter à aprovação da Divisão de
Aguas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia, no prazo de cento
e oitenta '(180) dias, o programa de
efetivação da permuta, bem COmo os
projetos e orçamentos respectivos.
Parágrafo único. As usinas Bom
Bueesso e Campina somente seree
desligadas do sistema da concessão
COm autorízaçâo da Divisão de Aguas
e nos prazos e condições por ela está....
belecídas .

Art. 39 O presente Decreto en ..
tra em vigor na data de sua publica..
ção, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1964; 143~
da Independência e 769 da Repú ~
blica.
H. CASTELL{) BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ· 54.158 .........

DE

20

DE

AGÔSTO DE 1964

Transfere da prefeitura MuniCipal (te
Santo Antônio do Monte para cen...
-trais Elétricas de Minas Gerais S .A.
concessão para
distribuir energia
elétrica,

o Presidente da República, usandr
da atribuição que lhe confere o art1..
go 87, inciso I, da Constituição, e nos
Lêrmog dos artigos 59 dá Decreto-lei
no 852, de 11 de novembro de 1938
e ,69 do Decreto.Jel ne 5,7-64, de 19 de
agôsto de 1943, decreta:
Art. 19 Fica transferida para centr'd1S Elétricas de Minas Gerais S,A
a concessão para distribuir energla
elétrica no Munícrpío de santo Antônio do Monte, Estado de Minas
Gerais, de que é titular a respectiva
Prefeitura em virtude do manifesto
apresentado à Divisão de Aguas, do
Departamento Nacional da Produção
Míneral.. no Processo D.Ag, 1.229-35,
de ecôrdo com o artigo 149, do Código de Aguas,
Parágrafo único. A concessíonárra
fica autorizada a construir os sisteznas de transmissão e de distribuição
que Se fizerem necessários,
Art. 2Q OS bens e instalações ue
propriedade da Prefeitura Municipal
de Santo Antônio do, Monte que, no
momento, existirem em função exclusiva dos serviços de produção.
transmissão e distribuição da energia
elétrica no referido Munícípío ficam
desmembrados da concessão ora
transferida, não podendo, porém, se;('
efetuada a SUa retirada de serviço
enquanto não houver, por sua substituição outros instalados pela nova
concessionária,
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão de
terminadas as características -técnícaa
das instalações.
Art, 39 A concessionária deverá
eaüsrascr as seguintes exígênctas:
I - submeter à aprovação do Wmetro das Minas e Blnergla, em três
<::n vias, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
dêSte Decreto, OS estudos, projetos e
orçamentos relativos às novas instalações.
m

lATOS DO PoDER ExECUTIVO

TI - Assinar o contrato díscípünar da concessão dentro de trinta
(30) dias, contados da publicação do
despacho de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
lI! _ Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pele
Ministro oas Minas e Energia, excesuando-as de acôrdo Com os projetos aprovados e com as modificações
que forem autorizadas, se necessá..
rias.
Parágrafo único. Os pra.zos rerertdos neste artigo poderão ser prorrogados. por ato do Ministro das Minas
e Energia.
.drt. 4ç> As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguaa. do Departamento Nacional da
Produção Mineral, COm a. aprovação
do Ministro das Minas e Energia.
Art. 59 f:ste Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2{> de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repúblic-a.
H. CASTELLO Bnanco

Mauro Thibau,

DEORETO N9 54.15,9
AGÔSTO

DE

nü

DE

DE 19ç4

Outorga à Oanoinhas Fôrça e Luz S.
A. concessão para distribuir' esergia elétrica.

O Presidente da República; usando
da atribuição que lhe confere o ar tí'gc 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art. 59 do Decreto-lei número S6Q, de 11 de novembro de 1-938
e do art. 80 do Decreto-lei nv 3.7fl3,
de 25 de outubr? de 1941, decreta:
Art, 19 .:f: outorgada à Óancdnhas
Fôrça e Luz S, A. concessão para
distribuir energia elétrica nos Municípios de Canoínhas e Três Banas,
Estado de Santa Catarina, ficando
autorizada a construir os' sistemas de
transmissão e, de distribuição que forem necessários.
.
l' A energia elétrica será suprida
pela Bünprêsa sul Brasileira de Eletncíoace.
.
29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia; após a aprovação

157

dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das Instalações.
Art. 29 A concessionária deverá assinar o contrato disciplinar da concessão dentro' do prazo de trinta (30)'
dias contados da publicação de; despacho da aprovação da respectiva
minuta pe.o Minístro . das Minas e
Energia.
Parágrafo único. O prazo referido
neste aa-tígo poderá ser prorrogado
por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Dívísâo de
águas do Departamento Nacional da
Producãc Mineral, com aprovação do
Mmis t-.. ia,'. Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vigorará pelo prazo de' vtrh.ta (30) anos.
Art. 5(l Findo o "preso dá concessão,
todos os bens e Instalações que
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 69 A concessíonárla poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere gste .artigo até seis (6) meses
de findar o 'prazo de vigência da' concessão, entendendo-s-e, se não o fizer,
que não pretende a renovação.
Art. 79 âate Decreto entra em vígor na. data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de agôsto de 1964; j43Q
da Independência e 769 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRiETO N9 54,1;6'0
DE 20 DE
AGÔSTO DE 1964
Dilata a área do suprimento da Companhia Hidro Elétrica do São Fran~
cisco.

u

ê

O Presidente doa República, usando
da atrtbuição que lhe confere o artígo &7, inciso I, da Constttuíção, e nos
têrmos do art. 150 do Código' de

ATOS

158

DO [PODER ExECUTIVO

Aguas (iDecreto no 24.643, de ie de
julho de 19'34), decreta:
Art. 19 O art. 29 e seu parágrafo
único do Decreto nv 19.706" de 3 de

outubro de 1945-, passam a ter a 8euinte redação:
.
. Al'L. 29 v 'aproveitamento d8S~~n3:
se ao fornecimento de energia elétrí-

ca em alta tensão, aos C'011CNSionáribs do' servíco público na área CO~

preendída por uma circunsferência de
setecentos quilômetros (700 krm de

raio, tendo

COmo

centro a Usina de

Paulo Afonso.
Parágrafo único. A área' de opera-

ção de que-trata êste ~rtigo poderá
ser' restríngtda ou ampliada, a JUlZO
do Govêrno.
Art. 29 O art , 19 e seus parágrafos

do Decreto nc 3,7.5:84, de 11 de julho

de 19'55, passam a ter a seguinte re~
dacão:
Ârt. 19 Fica autorizada a Companhia Hídro Elétrica do 810 Francisco
a fazer fornecimento doe fôrça industrial diretamente a consumidores que,
situados na área compreendida por
uma círcunferência de setecentos qUIIômetros .r7rOO km) de raio, tendo 'co'mo centro a Usina de .Paulo Atonso,
representem mais de cinqüenta por
cento (00%) de incremento de co~u
mo sôbre o faturamento do concessionário de distribuição local e sejam ligados sob tensão igualou superior a
trinta e três mil volts ,(33_000 V).
Parágrafo único. O aumento. f1.~t':l
TO de -fe.turamento do' eoneassronario
de distribuição local não alterará a
situação que Se houver constituído entre a Companhia Hídrc Elétrica do
São Francisco e aquêles consumidores.
_
Art. 39 nste Decreto entrará em VIgor na da ta da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2<l de agôsto de 1-964; 143,9
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

AGÔSTO DE

Mauro Thibau

DECRETO· N.

54.162 - DE 20 IJE
1964

AGÔSTO DE

Declara de utilidade pública uma gleba de terra situada no Município
de Resende, Estado do Rio de la....
neiro, e autoriza. a Companhia Hidrelétrica do Vale do Paraíba a âescpropriá-Ia,

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.í61 _

inciso I. da constíturcão e nos
tê~mo.s dos artigos 59 do Decreto.Jet
nc 8,52, de 11 de novembro de t938 e
8° do Decreto-lei' no 3.763, de 25 de'
outubro de 194,1; Consíderand., que,
pela Resolução nv 2.74-2, de 1 de abril
de 1963, o Conselho Nacional de Águas
e gnergta: Elétrfoa autorizou a .rensferência dos bens e instalações vinculados aos serviços de energia elétrica no Município de General Vargas para a Oomíssâo Estadual de Eriergia Elétrica do Estado do Rio Grande do Sul, atual Companhia Esta-du.al
de Energia Elétrica, decreta:
Art. 19 Fica transferida para a
Companhia Estadual de Energia Elétrica a concessão para distribuir energia elétrica no Município de General
Varg.as, Estado do Rio Grande do sul,
de que é titular a respectiva prefeítura, em virtude de declaração de usina termoelétrica apresentada à Divisão de Aguae . do Departamento Nacional da Produção Mineral, no Pi"Ocesso D. Ag . nv 828-41Art. 29 As tarifas de fornecimento
de .energía elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela -Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovaçâc, do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 3° :G::s'te Decreto-entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposíçôes : em contrário.
Brasília. 20 de agôst'O de 1964; 1439
da Independência e 76l? da República.
H. CASTELLO ,BRANCO
87

DE

20

DE

1964

Transfere da Prefeitura Municipal de
General Vargas para Companhia
Estadual de Energia Elétrica. a concessão para distribuir energla elétrica.

O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e t·8Udo em vista' o disposto no Decretolei n.c 3.365, de 21 de junho de 1941,
decreta:
Art. 1,l? E' declarada de utilidade
pública, para fins de desaproprtação,
uma gleba de terra com as benfeitorias nela existentes, situada no vru~
nlcípío de Rezende, Estado do Rto de
Janeiro, de proprdedade presumida da

ATOS DO iF"oDER, ExECUTIV9

Rio, Líght S, A. - Serviços de Eletricidade e Oarrts. necessária a construção da Central Hidrelétrica do Funil, no Rio Paraíba do Sul, objeto da
-concessâo outorgada peão Govêrno Federal à Companhia Hidrelétrica do
Vale do paraíba - 0HEVA..~ _ pelo
Decreto n.v 50.798, de 15 de junho de
1961

Art. 2.0 A referfda gleba, que está,
indicada na planta constante do nrocesso O. Ag . n. 49-64 aprovaria, por
despacho do Diretor da Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, em '18 de revereiro doe 1964, cobre uma área de 'd88,40
hectares do imóvel denominado Pá;
senda da Ponte, cuja linha de confrontações, partindo de um ponto s1~
tuado na margem direita 10 rio varaíba do sul, na fronteira da faixa da
linha de transmíssâo Fontes-Cuba tão
e nas proximidades do lOCi:'L1 denormnado Funil, desce pela mesma morgem até um conto d. eêrca de 3. :SOO
m. à jusante; dai, inflete para a direita, subindo por um -eprgâo até ~n
contrar o divisor de águas: oêsse ponto segue sempre à direita, pelo divisor de águas até o ~imif-~a de faíxe da
linha de transmissão citada, e, daí"
segue acompanhando o ürmte da aíudida faixa até o conto de partida.
Art. 39 Fica autorizada a Companhia Hidrelétrica do Vale do paraí~
ba a promover a desapropriação da
mencionada gleba, na forma da tegíslaçâo em vigor.
Art. 49 A desapropriação é deolairada de natureza urgente para Os
efeitos do art. 15 do Decreto-lei número 3 365, de 21 de junho de 19·11,
modífíoado pela Lei n.c ? 7St;, de 21
de maio de 1956.
Art. 50 zste decreto entrará em
vigor na data de sua pubücaoão, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 20 de agôsto de 1964; 1430
da Independência e 76.9 da Repüblíca ,
H.

CASTELLO. BRANOO

Mauro ThUJau

DECRETO N.9 54.163 ,

DE 21 DE

AGÔSTO DE 1964

Autoriza o cidadão oroeueno Franco
Lunardi a pesqutsar caulim no rrt1Lnteipto Cle Mogi das Cruzes, Ji.,'stado
de Sâ.o Paulo.

O Presidente na República

usando

da. atribuição que lhe confere o art.

l59

87, n.? I. da Constituição e nos têrmoe
do Decreto-Ieí n. 1.985, de 29 de, Ja-

neiro de 19<00 (Código de Minas) 'decreta:
fin. 19 Fica autorizado o ndadâc
brasileiro Franco Lunard: a pesqtusal' cauüm, _em terrenos oe sua proprtedade no ,ursa. denominado Sertão, bairro de Bwtlbio Mirim dísta-íto de Birttíbs Mirim, muntcipio de Mol.;i d8
Oruses. Estado de São Paulo,
numa área de dais hectares quarenta
e um ares e noven-a e oito centíarés (2,4198 nai . delímíteda por um
polígono irregular que temrum vertdce a trinta -e seis m-tros e eetente ~
sete centímetros (35,77 m) , no rumo
magnético quarenta e três graus cinqüenta e sete minutos noroeste t4:f?
'507' NW)
da confluência do córrego
da Mina no -reíbeirâo Grande e Os lados, a partir dêsse Vértice, Os segumtes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta metros e quarenta 2 cito
centímetros iB0,48 m) ,:. cinqüenta e
cmco graus onze minutos sudoeste
(55.9 11' SWJ; cinqüenta metros (50
mr , cinqüenta e sete graus vinte e
cinco minutos sudoeste (579 25' SW) ';
-quarenta e seu m,"I',,~ (46 rru . vinte
e seis graus trinta e dois minutos sudoeste (269 32' SW); trinta e seis metros e trinta ê nove centímetros 1,36,39
m) , dezenove graus trinta e nove minutos sudoeste (199 39' SW); dez metros vinte e nove centímetros (10,29
m) , dois graus quatorze minutos sudeste (29 14' SE); trinta metros e onze centímetros 130,11 m) , quarenta e
três minutos' sudoeste (00 43' SW);,
sessenta e cinco metros cinqüenta e
quatro centímetros (65.54 mr , dezessete graus trinta e oito minutos sudoeste (179 38' SW);. vinte to 101S metrc e quare
e um c(22,41 m) , cinqüenta e dois graus
quarenta e seis minutos noroeste t52 9
46' NW); oito metros e. vinte E um
centímetros (8,21 mr . olnqüente e um
graus cmqüenta e, sete minutos noroeste (519,5'7' NWl; cento <: vinte e
nove metros e oitenta - centimetros
(129,80 fi), um grau noreste (19 00'
NW); setenta e seis met:'(JE<76 mr ,
vinte e seis graus dez minutos cordeste (269 10' NE); oinqüent....' i e sete
metros

quarente E: centímetros (57,<;0

graus nordeste 1199
noventa metros e vinte centi
metros (90,20 mi , vinte e oito graus

m) ,
1"

dezenove

':

2&9 NF,\: c-nt E vinte:: nometros e noventa centímetros
(129,90 m) . sessenta e um gra us ~H1
qúenta e minutos sudeste (610 50'

n-'

ve

,~,,,,

100

kms DO PODER

SE); setenta metros e olténta centímetros. (70,80 m) , quatro graus .dea
minutos sudoeste (49 10' SW); 17Ínte e nove- metros é quarenta e sete
centímetros (29,47 m) , quarenta graus
trinta minutos sudoeste (409 30' SW) .
parágrafo único. A. execução da
presente autorização fica <sujeita às
estápuãaçôes do Regulamento .aprovado pelo Decreto D.9 30. 23(), de 1.0 de
dezembro de 1951, uma vez se verifíque a existência na jazida, COmo as-

sociado de qualquer das substâncias
a que 68 refere o ect. 2.9 do' citado
Regulamento ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. ã.o O titulo da autovízaçâo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pegará a taxa de treZE" 'n~ -ruzeiros
(Cr$ 3{)O,'Ü{l) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no ãvro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa,

Art. 3.° Revogam -&'3 as disposições
em contrário>
Brasília, 21 de agôstc de 1964; 143.9
doa Independência e 76.9 'da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 54.164 -

AGÔSTO

DE

DE 21 DE

1964.

Autoriza o cidadão brasileiro
Aquilino Peres -te Moura a pesquisar caulim no município de
Ardas, 'Estado de Minas Gerais.

O Presidente oa República, usando
da atrfbuiçâc que lhe confere o art.
87, nv 1, da constituição e nos têrmos co Decreto-lei nc 1.985, de 29
de, janeiro de 1940' (Código de Minas), decreta:
Art. 1° Fíca autorizado o cidadão
brasileiro Aquilino Peres de Moura a.
pesquisar caulím em terrenos de propriedade de José SIlvestre Teixeira no
lugar
denominado Desbarrancado
distrito e município de Arcos, Estado
de Minas Gerais, numa área de vinte
e seis hectares cinqüenta e nove ares
e oitenta e dois centiares (26,5982),
delimitada por um octógono. irregular; que tem um vértice e, setenta e
-doís metros (72m) , no rumo cinqüenta e alto graus nordeste (589 NE).

lEXECUTrvO

do quilômetros quinhentos e sessenta
e quatro (Km 564), de. Estrada de
Ferro Rêde Mineira de Viação - R.amal Goíandira - Barra Mansa e OS
lados a partir désse vértice os seguintes comprimentos' e rumos meenétícoa: oitenta e sete metros (87m)
trinta e três graus noroeste •..... :
(330{)Ü'NW); oitenta e sete metros
(87m) , cinqüenta e seis graus noroeste (569 OONW); trezentos e oitenta
~etr:?.<; (3'80m), oeste (W); cento' e
cinqüenta metros norte (N); quinhentos e setenta e um' metros (571m)
quarenta e três graus trinta minutos
nordeste (43(1 3'l}'NE); trezentos e oito
metros e sessenta centímetros. (30860
m) , trinta e quatro
graus SUdeSte
(349 SE); duzentos e setenta. metros
e. ci!.lqüenta
centímetros (270,50m),
cinqüenta e um graus sudeste (519
SE); trezentos e setenta e nove. me.tros .. (379m), quarenta e seis graus
cinqüenta minutos sudoeste (469 50'
SW).

Parágrafo úni'oo. A

execução

da

presente autorização fica sujeita às

estipulações do Regulamento apro-"
vedo pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se vertfí-,
que" a existência na jazida, como asSDCK3.-do de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 2° do citado
Regulamento ou de outras substâncias,
dísortminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
.
Art.. 29 O título da autorização da
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de tre..
zentos cruzeiros. (Org 3(\'000) e será
válido por dois (2) ano~ a contar
d~. data de. branscríção no livro próprro de RegIstro 'd.as Atrtcrízaoões de
Pesquisa.
Art. 39 • Revogam Se as dispo~iç.ões
em contrário.
Brasília, 21 de agôsto de 1964' 14.39
da Independência e 769 da RepJ:blica.
H. CASTELLO BRANCo
Mauro Thibau
DECRiETO N(I 54.16'5 -

AGÔSTO

DE

21

DE

DE 1964,

Autorizo:: o cidadão orasileiro Djahy
rarvna Romero a pesquisar caulim
no município de Magé, setoao do
Rio de Janeiro.

o

Presi'àente doa República. Usando

da atribuição que lhe confere o art.

37, nv I, da Constituição e nos têrmcs

1&1

Aros DO PoDER EXECUTIVO

do Decreto~lei n9 1. 985, de 29 de janeiro de 1940 Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
'brasileiro Djahy reannc R;omero a
pesquisar caultm em terrenos de propriedade de Hans Müller no lugar
denominado parque Nossa Senhora
da Ajuda, distrito de Guapímlrlm,
mnnícípin de Magé, Estado 10 aio
de Janeiro, numa área' de sete hectares e cinqüenta e oito ares (7,58 ha) ,
delimitada por um polígono retilíneo
Irregular, que tem um vértice a sete
metros (7m) no rumo verdadeiro de
trinta e Stto graus nordeste (380 NR;)
do cruzamento dos eixos das Estradas
quinze (5) e dezesseis (16) e os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprímentos e rumos verdadeiros: cento sessenta e três metros e
cinqüenta centímetros (163,5'Üm), -sete gTG,US tríntc minutos nordeste (79
3D' NE); setenta e três metros e oi'
tenta centímetros (73,80m) ,. trinta e
dois graus trinta minutos noroeste
(329 30' NW); cento oitenta e seis
metros (1B6m), sessenta graus quarenta e cinco minutos nordeste (609
45' NE); cento quarenta e um metros
(l41,m), vinte e nove graus e quinze
minutos noroeste (299 15' NW), cento e trinta e dois metros (132m). oitenta e cinco graus nordeste (859
NE); trezentos cinqüenta e um metros (351m3, vinte graus sudeste (2i)"
SE); cento noventa e um metros
091m), setenta e quatro graus sudoeste (749 SW); cento quarenta e
um metros e setenta centímetr-os
041,70m), cinqüenta e cinco graus
sudoeste (559 SW).
parágrafo único. A. execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do R'egula.ment{) aprovado pelo Decreto no 30. 2SO de 1. de
dezembro de 1951, uma, vez se ;rerifique a existência na jaaída, como
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 2° do citado
Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art, 2.9 O titulo da autorização'
de. pesquisa, que será uma víe autêntica dêSte Decreto, pagará o. .taxa
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00') e
será válido por dois (2). anos a contar da data. da transcrição no íívro
próprio de Registro :ia.c; Autorizações
de Pesquisa.

Art. 3,1;> Revogam -se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de agôsto de 1964 143Q
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
"DECRETO N9 54.166 AGÔSTO DE

DE

21

DE

1964

Outorga à Espírito santo Centrais
Elétricas S, A. concessão para o
aproveitamento progressivo de energia hidráulica de um trecho do curso dágua denominado Braço Sul do
Rio São Mateus, Estado do Espírito
Santo.

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

tigo 87, Inciso I, d'a Constituição, e
nos têrmos dos artigos 140, 150 e 164
do Código de Aguas (Decreto número
24.643, de 10 de julho de 1934), de-

creta:
Art. 1Q E' outorgada à Espírito
Santo Centrais Elétricas S,A. concessão para o aproveitamento progressivo
da energia hidráulica das Cachoeiras
do Inferno, Jararaca. e Funil, existentes no curso d'água dencmlnado Braço
Sul do Rio São Mateus, situado no
Distrito de. Nova verona, no Município de São Mateus, EStado do ESpírito Santo,
§ 19 O aproveitamento destína-se à
produção, transmissão e distribuição
de energia elétrica para serviços públicos, de utilidade pública e pare. comércio de energia elétrica nos Municípios de São Mateus, Nova venécte e
Conceição da BaITa, Estado do Espírito Santo.
§ 29 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação
dos projetos relativos à etapa inicial,
serão determinadas a altura dá queda
a aproveitar, a descarga de derivação
e a potência; para as etapas subseeüentes os mesmos elementos serão
determinados quando da aprovação
dos projetos respectivos.
Art, 2'" Sob pene. de caducidade, a
concessionária deverá satisfazer as
seguínte, condições:
I - Submeter à aprovação do Minístro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de um u)
ano, a contar da data da publicação
dêste Decreto, QS estudos. oroíetos e

ATOS D9 PODER- EXECUTIVO

orçamentos relativos às nevas instalacôes ,
-U _ Assinar o contrato disciplinar
doa concessão dentro de trinta (30)
dias.
TIr _ Iniciar e concluir M obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministério das Mmas e Energia. exe-

outandc-as de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modlfâcaçêes que
ferem autorizadas, se necessárías.
Parágrafo único. os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia,
Art. 3'" As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4 :€ste Decreto entra em viser na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontráríc.
Brasília, 21 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
Q

H, CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54 .167 -r-- DE 21 DE
AGÔSTó DE 1964
Autoriza a Companhia Brasileira de
Usinas Metalúrgicas a pesquisar minério. de ferro no mlunicípio de Barão de coccãs, Est4do de Minas Gerais.

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

tdgo 87, n Q I, da consütuícão e nos
têrmos do Decreta-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decretar.
Fica autorizada a oompanhía Brasileira de Usinas. Metalúrgi ..
oas a pesquisar minéri-o de ferro em
terrenos em condcmínío, no lugar de..
nominado Serra de Cocais, distrito de
Cocais, município de Barão de Cocais,
Estado de Mina~ Gerais, numa área
de oitenta e doi,') hectares e oitenta e
oito ares (82,88 haj delimitada. por
um paralelogramo que tem um vér-..
tace a cento noventa e- ouatro metros
U94m) no rumo verdadetro quarenta
e cinco graus sudoeste (45Q SW) do
poste da linha de alta tensão de Ba':'
rão de Cocais a Cocais, colocado no
ponto mais alto da travessia desta liArt. 1Q

nha, na Serra de Cocais, e os lados,
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e fumos verdadetroe:
mil cento e vinte metros (1,120m),
trinta. e quatro graus nordeste (349
NE); setecentos e cinqüenta metros
(750m), sessenta e três graus sudeste
(63!? SE); mil cento e vinte metros(1.120 m) , trinta e quatro graus sudoeste (349 SWf; setecentos e cinqüenta metros (750m), sessenta e três
graus noroeste (63 Q NW) .
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do RegUlamento aprovado
pelo Decreto n- 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez Se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2Q do citado Regulamento Ou de outras substâncias disorímmadas pelo Conselho Nacional -de
Pesquisas.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa" que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa d'e oitocentos -e trinta cruzeiros ccrs 830,00)
e será válido pardais (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
Art. 31) Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de agôsto de -·1964: 1439

da Independência e 769 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO Nº 54.168 -

AGÔSTO DE 1964

DE

ai

DE

Renova -o Decreto n!? 48.299, de 17 de
junho cte 1960.

O Presidente da- República, mando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Iej no 1.985-, de 29 de ja~
neiro de 1940· (Código de Minas), decreta:

Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um ano, ,nos termos
da letra b do art. 19 do Decreto-teí
nv 9.605. de 19 de agôsto de 1946, a
autorização concedida ao cida-dão brasileiro José. de Lima, peío Decreto
nv 48.299, de 17 de junho de 19-60
para pesquísar amianto em terreno~
de .sue propriedade, na fazenda Aguas
Claras, distrito de Aparecida de Goiás,

ATOS 00 (F'ODERExECUTIVO
municípío de Itapacl, Estado de Goiás.
Art. 29 A presente· renovação que

será uma via, autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de trezentos cruzeiros
(Cr$ 300,00) e será transcrita no livro
prôprzo de Registro das Autorizações
de pesquisa.
DECRETO N9 5'L 169 -

Revoga o Decreto n 614, de 30 de
janeiro de 1936 e dá outras .provi~
dências.
Q

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Art.

87, íncísô r, da Constituição Federal,

decreta;
Art.

19 Fica revogado o Decreto

n« 614, de 30 de janeiro de 1936, que

Art. 3q Revogam-se as cttsposíções
em contrário,
Brasília, 21 ~ de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 76° da República.
li.

AGÔSTO DE

1964

DE 21 »s

lAbre, pelo Mínisteric da Arerctuuitíca,
os créauas especiais. de
.

Or; 11.928.000.000,00

.

o fim
que eepectiica ,
O Presidente da República, usando
da autorização contida na Lei núme.,
.TO 4.200, de 5 de fevereiro de 1963,
tendo consultado o Tribunal de oontas e ouvido o Ministério da Fazenda, nos têrmos do art. 93 do Regula.~
mente Geral de Contabilidade Pública, decreta:
Art. 19 Ficam abertos pelo Ministério da. Aeronáutica Os créditos ~!301'$12.806.000.000,00,

DEOR.E'TO

para

N° 54.171 -

Declara prioritária ao siesenoohnmen-:
to do Norâeete, para eleito, de isen-«
ção de quaisquer taxas é impostos
federais ." a importação de equipa11"' entos novos, sem similar nacional
registrado, neste, descritos e consignados à emprêsa "Politea: S.A. Indústria e Comércio", de Juazeiro
do Norte Estado do Ceará.

O Presidente da República, usando
das atrtbuíções que lhe confere o
Artigo 87, Item 1, da Constituição Fe-

deral e nos têrmos do Artigo 18. da
Lei nc 3.692, de 15 de dezembro de

CASTELLO BRANCO

Mauro 7'hibau
DE

21 DE AGÔSTO DE 1964.

Art .. 21? A nova regulamentação do
Arquivo do Exército será feita atraves de ato do Ministro de Estado dos
Negócios da Guerra, na formra do
Art, 12 da Lei nv 2.851, 'JE' 25 de
agôsto de 1956 (Orgamzaçâo Bâ'sica
do Exército).

Brasília, 21 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 76° da Repúblíea..

aprovou o Regulamento do Arquív»
do rcrércsto.
DEC?.ETO N" 54.170 -

163

Fi. CASTELLQ BRANCO
Arthur da Costa e Sílva

pedais de ors 11.928. oco. OOü,OO (onze
bühêes novecentos e vinte e oito mt,
Ihões de cruzeiros) e
.
Cr~;

12.806.000.0'00,80 (d o z e bilhões,

oitocentos e seis milhões de cruzeiros),
para atender às despesas de amparo
à indústria de transporte aéreo.
Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua puohcacáo,
revogadas as disposições em contráTio.
Brasília, 21 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CAS'fSLLO BRANCO

Octávi·o Gouveia de Bulhões
Nelson Lavenere' Wanderley
DE 21

DE AGÔSTQ ,DE
'<.

1964.

1959, e, ainda, considerando que o
Conselho Deliberatàvo da Suparmtendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDEN'~), atra'<s .21. .<:ve.sD-~
lução nv 828, de 6 de novembro de
1963, aprovou parecer da Secretacia
Executiva daquele órgão, propondo
fõsse reconhecida COmo prioritária
para o desenvolvimento da região, P':1Ia efeito de isenção de impostos e taxas federais, a ímporbaçâo de equipamentos novos, neste descritos, sem
similar nacional registrado, e a ser
efetuada pela emprêsa "Polbtex S.A
- Indústria e Comércio'); de Juazei-

P..TOS

1M

DO 'PODER

1'0 do Norte, EStado do ceará, para
implantação de um conjunto industrial para fabrico de madeira pren ~
sada;

considerando o atestado pelo Conselhode P'Olitica Aduanetre.;
considerando, enfim, o mais que
consta da Exposição de Motivos 'em
que o superintendente da 'SUDENE
encaminhou a proposta do Conselho

[ExECUTIVO

Deliberativo do mesmo órgão. deõrêta·

Art.

J

I

Item [
I

ESPEOIFICAÇAO

I

19 Fica" declarada príorítárta

para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer
taxas e impostos rederais, <.t importação dos equipamentos novos, sem 81mflar nacional registrado, a seguir
descritos e consignados à empresa
"Polítex S.A. -

Indústria e comér-

cio", de Juazeiro do Norte, Estado
do Ceará:

ICIFValor
Total
Iimportada
de a ser
US$

I

1

I

I

IQuantida

II Pícotedetra
(Chipper) para a produção do ca-t
vaco de madeira, com '6 lâminas de corte, I

1

sum-I

i

capecioade de 1 toneiedayhora, tipo
ner 36", exclusíve motor, a ser adquirido
I
a Sumner jron Work,.<> em Everett,
I
shíngton - EE. UU. . ..................••
2 I Moinho Marte1 rnemmermnu para a re-\
I
duçâo do cavaco e "flekes" de madeira,
! capacidade de 1 ton/bore, exclusive moI
teres, tipo n« G7c Prater Mill, a ser ad-']
I
quirtdo a Western Beltíng anct Mechaní-]

wa-I

1

l

~.~~' Jg~.'." .~~~ ...~~.~e.l~: ...~~i~~~~.l~... ~I

3 I Secador continuo rotativo do tipo tambor, com
!
capacidade de secar 1 ton-hora de cava-I
! eos ou "flakes' da madeira, a uma temI
peratura aproximada de 18D9"O, .eXCIUSivel
I
motores, a ser adqumdc a Butter wones,
1
Inc. em Medíscn, New .jersey.: EE. UU. ..1
I "Flaker" - equipamento para a produção
1 "flakes" de madeira, inclusive amolador,
I
com a oapacídade de 1,5 ton/nora, a ser
I . adquirido a Industrie-Companíe, Kleinew-]
I fers Konstruktion, Und Handelsgesellschaí t]
1
M.B.H. Krefeld. Alemanha
\
5 1 Prensa hidráulica de placas aquecidas, pata a
I
produção de chapa., de madeira, com 11
pratos de .,1.550 x 2.60Q mm e fôrça total]
I
I
de 2.250 ,:t'ton pressár- aproximada de 70'\
1
kg por Cm2, fi, ser adquírtda através dei
I
"Ferrotal do Brasil ~ S.A'·, representante

4

dei

I:
I
1
I

~ :~~~~ f.~~~i~~ .. ~:~~~~~~~~~.. ~ •. ~~:
TO T A L

I
.........•.•.•..•.......••.•... 1
I

1

5.898

1

2.341

1

21.4M

1

30.676

1

114.730

17,5.095

Art. âv :lt'3te Decreto entrará em vigor 00 data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília 21 de agôstc de 1964; 143g da tndependêncía e 76 g da República.
H.

CASTELLO BRANDO

Octâvio Gouveia de BUlhões'
Oswaldo Cordeiro de Farias

ATOS

DECRETO N.º 54.1'12 AGÔSTO DE 19,64

DE

DO PoDER EXECUTIVO

21

DE

Autoriza a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco a constituir penhor mercantil e industrial em" favor do Banco Nacional do .ziesenvolvimento Econômico.

o 'Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arb.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos do art." 1.9 do Decreto-lei número 7.062, de 22 de novembro de
1944;, decreta:
Art, 1.0 Fica a Companhia Hidrejétrica do Sá-o Prancíscc autorizada. a
constituir, em favor do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico,
penhor mercantil e industrial, sôbre
o equipamento. eletromecântco adquirido do Gruppo Industrie Elettro
IvIeccaniche" Per Impíamtí Al1l'Estero,
de Milã-O, Itália.
Parágrafo único. O equipamento
mencionado se destina, às subestações do sistema do Rio Grande do
Norte, que a concessionária instalará
nas localidades de Campina Grande
(Estado da Paraíba) - Santa Cruz
- Natal - Currads Novos - Sentana do Matos e Açu (Estado do Rio
Grande do Norte).
Art. 2:9 A concessionária deverá
apresentar à Divisão de águas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministéri-o das .Mínas e
Energia, para fins de averbação, o
traslado do contrato firmado com o
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico.
Art. 3.9 ltste decreto- entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasllia, 21 de agõsto de 1964; 143.9
da Independência e 76'1 da Repú~
blica.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau
Flâvio Gouveia de Bulhões

DECRETO N.9 54.173 -

DE 21

DE

AGÔSTO DE 1964
Promulga o Acôrdo sôbre Trtmeportes Aéreos Regulares com a República Federal da Alemanha.
.

O Presidente da República,
Havendo -O Congresso Nacional
aprovado pelo Decreto Legislativo
n,c 28, de 19133, o Acôrdo sõbre Trans-
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porres Aéreos Regulares com a República Federal da Alemanha, assinado
em 29 de agôstc de 1957;
E havendo sido trocados os respectivos Instrumentos de ratificação em
Bonn, a 16 de julho de 1964;
Decreta. que o mesmo, apenso por
cópia, ao presente decreto. seja executad-O e cumprido tâo inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 21 de agôsto de 1964' 143 o
da Independência e 76.9 da Repú'blica.
H.

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha
Nelson t.aoenére Wanderley
Acôrdo sôbre Transportes Aéreos re~
gulares entre Os Estados Unidos do
Brasil e a República Federal da
Alemanha.

o Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o Govêrnc da República Federa) da Alemanha, consid.zrando:
- que as possibilidades sempre crescentes da aviação comercial são de
importância cada vez mais reteva.nte;
- que êste meio de transporte, pelas suas cerécterístícas essenciais, permitindo ligações rápidas, proporciona melhor aproximação entre as nações;
_ que é- conveniente organizai', por
f-Orma- segura e ordenada, os serviços
aéreos Internacíonaís regulares, sem
prejuízo dos ínterêsses nacionais e
regionads, tendo em vista .0 desenvobvímento da cooperação internacional
no campo dos transportes aéreos;
designaram, para êsse efeito, os Seguintes Plenipotencíáríos:
os Estados Unidos do arasu:
Sua Excelência l) Se.t:r hor .IoséCarlos de Macedo Soares, L\[inistro dé E6~
tado das R-elações Exteriores,
Sua Excelência o Senhor Brigadeiro-do-Ar Francisco de Assis Corrêa
Meâo, Minlstro de EGtado dos Negócios da Aeronáutica;
A República Federal da Alemanha:
Sua Excelência -o Senhor Doutor
Werner .Dankwort, Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República Federal da Alemanha no
:Brasil!;
os quais, depois de' haverem trocado seus plenos podêres, 'achados em
boa e devida. forma, acordaram nas
disposições seguintes:
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ARTIGO' I

Para o fim de aplicação do presente Acôrdo. se O texto nã-o Ih2S der
expressamente outro. sentido:
a) a expressão "Autoridades Aerc.náuticas" sígnífícará, no caso da República dos Estados Unidos do '31'"<1su, o Ministério da Aeronáutica e no
da República Federal da Alemanha,
o Mimistro Federa] dos Transportes,
ou, em ambos os casos, qualquer pessoa ou órgão que esteja autorizado a
desempenhar as funções pelos mesmos exercédas;
b) a expressão f' emprêsa designada" significará ou as emprêsae aéreas
que .uma das Partes Contratantes tiver indicado para. explora-r os serviços convencionados e a cujo respeito
tiver sido feita uma comunicação, por
escrito, às Autoridades. Aeronáutíeas
competentes da outra Parte Contratante, segundo o disposto no artigo 3
do presente Acôrdo:
C) a expressão "eerviçn aéreo internacional" significará qualquer serviço regular de navegação aérea ínternacional destinado ao transporte
remunerado de passageiros, carga ou
mala postej, pelas emprêsas designadas, com horários, rotas e tarifas estabelecidas .
ARTIGO II

Para. o estabelecimento dos serviÇOf; aéreos internacionais exptcradoa
pelas emprêsas aé1"OOS designadas, as
'Partes Contratantes se conceâem recíproeamerite, nos seus territórios, em
favor da outra Parte Contratante, em
cada uma das rotas estabelecidas nos
respectivos Quadros, que serão aprovados por troca de notas, os direitos
de trânsito e de pouso ;.a.r<l, na, não
comerciais nos aeroportos acertos ao
tráfego internacional, bem como o direito de embarcar e desembarcar tráfico internacional de passageiros, calga e malas postais nos pontos enumerados nos referidos Quadros, (SOb
as condições definidas no presente
Acôrdo.
ARTIGO III

Qualquer dos serviços convencionados poderá. ser iniciado Imedtatamente ou em data posterior, a entério da Parte Contratante à qual os
direitos são concedidos, mas não antes que:
.
1.

a) A Parte Contratante à qual 03
m-esmos tenham sido concedidos ha-:
ja designado uma emprêsa ou emprêsas aéreas de sua nacionalidade ;):11'a
a rota ou rotas especificadas;
b) A Parte Contra tanta que COtlC8de Os direitos tenha dado a neces.saTia licença de funcionamento a t)mprêsa ou' emprêsas aéreas em rJuestão, o que fará sem demora, observad0.6 as disposições do parágrafo número 2 dêste artigo e as dos artigos
4.9 e 8. 9,
2. As emprêsas aéreas designadas
poderão ser chamadas a provar, perante as Autoridades Aeronáuticas da
Parte Contratante que .eonce.te os direitos, 'que se encontram em condições
de satisfazer 08 requisitos prescritos
pelas leis e regulamentos normalmen. te exdgldos por esses autoridades para autorizar o funcionamento de emprêsas aéreas comerciais.'!

4.RTIGO

rv

Cada uma das Partes Contratantes
reserva-se a faculdade de negar ou
revogar o exercício, por uma emprêse aérea designada pela outra Parte
Contratante, dos direitos especmca-.
dos no presente Acôrdo, quando:
1 - não julgar sufícíentemente provado que uma parte substancial da
propriedade Ou o contrôle efetivo da
referida emprêaa estejam em mãos
de nacionais da outra Parte Contratante;
.
2 _ a emprêsa deixar de observar
as jeío e regulamentos me-nciona-dos
mo artigo 13 da Convenção de Aviação Civil Internacional, ou as condi. ções sob as quais os direitos foram
concedidos, na conformidade dêste
Acõrdo:
3 - es eeronaves postas em tratego não sejam tripuladas por nacio-

nais da outra Parte Contratante excetuados os casos de adestramento
pessoal nevegante.

de

ARTIGO V

Com o fim de evitar práticas dls..
crtmínatórtas e de respeitar o princípio de igualdade de tratamento, fica' estabelecídj, o seguinte:
1) AB taxas que uma das Partes
contratantes imponha, ou permita
que sejam impostas, à emprêsa Ou
emprêsas aéreas designadas pela. outra Parte Contratante para o uso de
aeroportos .e outras facilidades, não
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serão superiores as p'a.gas pelo uso de
tais aeroportos e faciltde.des por aeronaves .de sua bandeira, empregadas
em serviços internacionais semejhanteso
2) 06 eombustíveís, óleos Iuortticantes, peças sobressalentes e de equipamento introduzidos sob contrôle
alfandegário no território de uma
das' Partes Contratantes, quer diretamente por uma emprêsa aórea designada, quer por -conta de ta! emprêse aérea destinados únícamente ao
uso de suas aeronaves e qve venham
a' ser utilizados nos serviços aéreos
. regulares objeto dêste Acôrdo, goza...
rân do mesmo tratamento dado às
emprêsas nacionais em serviços inter..
nacionais ou às emprêsas aéreas da
nação mads favorecida, no tocante a.
direitos aduaneiros, taXG6 de inspeção e outros impostos ou' encargos
fiscais estabeâecídos pela Parte Contratante em cujo território ingressem.
Se, com a aplicação desta norma, não
puder um dos Estados 'Contratantes
conceder à emprêsa designada do outro Estado Contrata..n te isenção de
tributos- e taxas pela importação d88
utilidades nele referidas, terá êste último o direito de suspender ímed'a..
tamente a isenção que haja concedido à emprêsa designada por aquêle
primeiro Estado e, assim, de cobrar
as taxas e tributos que a sua legisla..
ção gera) prescrever,
3)' As aeronaves de uma das P2,rtes Contratantes utilizadas na exploração das serviços convencionados, cs
combutíveís, óleos lubrificantes, 00·
bcessalentes, equipamento normal e
provisões de bordo gozarão, enquanto dentro de tais aeronaves, de Isen..
çâc de direitos aduaneiros, tam,sde
inspeção e dírelbos ou taxas semelhantes no território da outra Part-e
Contratante. mesmo que venham a
ser utdlízados pelas aeronaves quando em voo nesse território.
ARTIGO VI

1) A capacidade de transporte ofe..
recída pelas emprêsas aéreas das
duas Partes Contratantes devera
manter e s t r e i t a relação com a
cura do tráfico.
2) Deverá ser assegurado trata..
mente justo e equítatívo às emprêsas
aéreas designadas pelas duas Partes
Contratantes, para que possam goZE.!' de igual oportunidade na explo ..
ração dos se-rviços convencionados.

3) As emprêsas aéreas designadas,
quando -explorarem rotas' ou seções
comuns ríuma rota, deverão tomar em
consideração os seus ínterêsses mú ..
tuos. fi fim de não onerarem Indevjdemente os respectivos serviços.
4) Os serviços convencicnadoe terão por objetivo prmcépal oferecer
eapecídade à procura de tráfico entre os territórios das duas partes
Contratantes.
5) As emprêsas aéreas designadas
terão o direito de embarcar e jíesembarcar, nos pontos das rotas especificadas, tráfico internacional de passageiros, carga. e mala posta), GOro
destino a, ou provenientes de torcer,
ros países, direito que será exercido
em conformidade com Os princípios
gerais do dcsenvolvímento ordenado
do transprte aéreo aceitos pelas duas
Partes COntratantes. de modo que a
capacídede seja adaptana,
a) à procura de tráfico entre o
país de origem e -os países do destino;
b) às exigências de uma explora..
ção econômica dos serviços' considerados; e
c) à procura do tráêíco existente
nas regiões atravessadas, respeitados
os ínterêsses dos serviços locais e regionais.
ARTIGO 7~

1, As emprêsas designadas comumcarão às Autoridades Aeronáuticas
das duas Partes Contratantes, o maés
breve possível, antes do Início dos serviçís regulares nas ünhes estabejeot..
das; as regras de funcionamento dos
mesmos, os aviões previstos, 0& horários e as rota, completes. Assim deverão proceder também em caso de
a-lterações posteriores.
2. As autoridades aeronãunoas de
cada Parte Contratante fornecerão
às Autoridades Aeronáutíoas da OU~
tra Parte Ocntratante, a peditio destas, periodicamente ou em qualquer
época, Os dadcs. estatísticos razoávelmente exigíveis para a venücacao de
como está sendo utilizada, pelas emprêsas designadas peêa primeira Parte Contratante, a capacidade oferecida nas linhas estabelecídas , nsses
dados deverão conter todos os elementos ncceesârlos para fixar o volume do tráfico, bem como sua ortgem
e seu destino.
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89

ARTIGO

1) No estabelecimento das. tarifas
para as rotas das linhas concedidas
no artigo 2, revar-se-âc em conta tod06 Os tatôres relevantes, Cais cama o
custo da expboração, :ucros razoáveis,
características dos serviços e ts tarifas cobradas pelas outras emprêsas
no todo ou em parte das mesmas ro- _
tas. O estabelecimento das tar-ifas de- '
verá ser feito de acôrdo 130m as díeposições dos parágrafos seguintes,
2) As rerrres serão, sempre que pos-.
sível, estabelecidas doe comum acôrdo,
dtretamente pelas emprêsas designadas, obedecendo àe determinações da
rnternetíonea A1r Transport Association (lATA), ou por entendimento direto entre as emprêsas designadas,
depois de terem sido consultadas as
emprêsas aéreas de terceiros . países
que fazem a mesma rota, no todo cu
em parte.
3) A$ tarifas assim estabeíacídas
serão submetidas às Autoridades Ae~
ronáuttcas das duas Partes Contra...
tantes, no mínimo trinta dias antes
da data prevista para sua vigência.
:f::ste prazo poderá ser diminuído a
juizo das Autoridades Aeronáuticas.
4) Se as emprêsas aéreas designadas não puderem .chegar a um ocôrdo sôbre as tarifas, conforme esta'be:Decido no parágrafo 2 o ou se uma
das Partes Contratantes não aprovar
as tarifas. que lhe tenham sido- submetidas na forma do parágrafo 3.9 ,
as Autorddades Aeronáuticas procurarão chegar a um acôrdo sõbre o estabelecimento das dH:cls tarifas.
5) Se as Autoridades Aeronáuticas
das duas Partes Contratantes não chegarem a Um acôrdo na forma do parágrafo 4.9, serão aplicadas 2S disposições do artigo 12. Enquanto uma
decisão não tiver eldo proferida, a
Parte Contratante que negou-a aprovação tem o direito de exigir da outra Parte Contratante que as tantas
anteriormente em vigor sejam mantíduo

.

ARTIGO 9

Entrando em vigor um aeôrdo multilateral sôbre
transportes aéreos
aceito por ambas as Partes Contratantes, suas disp-osições terão preferência. Considerações sôbre até que
ponto um acôrdo multilateral revoga,
altera ou completa o presente Acõrdo, soarão baseadas nas dísposíções do
artigo 11 dêste Acôrdo.

10

As Autoridades Aeronáutíoas das
duas Partes Contratantes deverão
manter contacto permanente para
garantir uma estreita colaooracâo em
tôdas as questões tratadas no presente Acôrdo,
ARTIGO

11

I) Para discussão da aplicação, rn;
terpretação ou modificações' dêste
Acôrdo, ou dos quadros de rotas aéreas, pode uma das Partes Contratantes promover, em qualquer tempo,
uma consulta. Esta consulta terá inicio num prazo de sessenta dias :t partir da data: da respectiva notificação
e seus resultados entrarão imediatamente em vigor, salvo nos cases dos
itens :& e 3 abaixo.
2) As modificações feitas ao texto
dêste Acôrdo entrarão em vigor .na
conformidade do disposto no artigo
quinze.
.
3) As modificações do quadre de
rotas aéreas entrarão em vigor logo
que tenham sido combinadas por troca de notas, de acôrdo com o artigo 2.
ARTIGO 12
1. ExcetUadas as dísposdções em
contrário dêste .Acôrdo, _qualquer divergência entre as Partes Contratantes relativa à ínterpratacão ou aplicação do mesmo, que não puder "Y.Jr
resolvida . mediante consuue. será
submetida a uma comissão mista de
três membros, dos quads ium será designado por cada Parte contratante
e o terceiro escolhido pelos dois primeiros, desde que não seja nacional
de qualquer das Partes Contratantes.
Cada Parte Contratante designará
seu. representante dentro de sessenta dias contados da data de entrega,
feita por qualquer delas, de uma no.
ta 'diplomática que soacitc a apreciação da divergência. O terceiro
membro será escolhido dentro de trinta õias após a expiração do prazo de
sessenta dias.
2. Se qualquer das Partes Contratantes deixar de designar seu representante dentro do prazo índícado, ou
se o terceiro membro não houver sido escolhido dentro do limite de trtn;
ta õíaa.: qualquer das Partes contratantes poderá solicitar ao Presidente
do Conselho da OACI que faça a de-
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signação do membro ou membros necesséríoa para completar a comissão.
3. As Partes Contratantes envidarão seus melhores esforços, dentro
dos limites de S'êU-S podêres, para dar
"cumprtmento ao parecer da comissão
'escolhida. Cana Parte Contratante
se responsabilizará pelos ga-stos resultantes da atividade de seu representante, bem como pela metade õos
outros gastos.
ARTIGO 13

Qualquer das Partes Contratantes
pode, a todo tempo, notdfícar .a outra
de seu desejo de rescmdír êste Arôrdo. A notificação será simujtâneamente comunicada à Organização da
Aviação Civil Internacional. Feita a
notificação, êste acõrüo deixará de
vigorar nove meses depois da data de
seu recebimento pela outra Parte
Co.ntratante,salvo se fôr retirada,
por acôrdo, antes de expirado aquêle
prazo. Se não fôr acusado o recebimento da notificação pela Parte Contratante a quem foi dirigida, entenderse-á recebida quatorze dias depois de
o ter sido pela Organização da Aviação Civil Internacíonaâ.
ARTIGO 14

o presente Acõrdo, tôdas as suas
modificaçõe-s e tôda troca de notas
de que trate o artigo 2 e o artigo' 11
!Pa.rágrafo 39, serão comunicadas a
Organização da Aviação ctvn Internacional, para registro.
ARTIGO 15

o presente Acôrdo deverá ser ratificado, devendo a troca das ratificaÇÕê"S ter lugar, o mais possível, em

Bonn.
O Acôrdo entrará em- vigor trinta
dias após a troca das ratíficaçôes ,

Em fé do que, os Plenipotenciácios
das duas Partes Contretantea assinaram o presente Acôrdo.
Dado em Rio de Janeiro aOS 29 de
agôsto de 1957 em dois originais, oada um nas línguas a.emâ e portuguêsa e fazendo fé o texto em ambas as bíngm1"s.
Pela República Fede-ral da Alemanha: Werner Dankwort. - pelos Es..
tados Unidos do Brasil: José Carlos
de Macedo Soares. Fmncisco de
Assis Corrêa Mello.
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DEORETO N.0·54.174 -

AGOSTO DE 19tH

DE 21 DE

Aprova o Regimento da Zona Franca
de Manaus e dá outras providências;

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o &rtigo
'87, item I, da Constdtuíção, decreta:
Art. 1.0 Fica aprovado o Regimento·
'da Zona Franca de Manaus que com
êste baixa, assinado pelo Ministro de
Estado oos Negócios da Fazenda.
ATt. 2.9 O artigo XXV do Regulamente aprovado pelo Decreto número
47.757. de 2 de fevereiro de 1960, modificao'O pelos de números 51.114, de 2
de agôsto de 1961, e 723, de 16 de
março de 1962, passa a ter a seguinte
redação:

'··.AIlt. XXV - O conseíno Deliberativo, cujas decisões serão tomadas
em regime colegiado, reunir-se-á semanalmente, em data a ser rtxada, e,
e, extraorddnàriamenze, quando corwocado pelo Superintendente ou pela
maioria dos seus membros, competindo-lhe:
a) dar exercício ao Superírutendente,
após a posse perante a
autoridade
competente;
b) examinar e aprovar ou não os
atos do Superintendente que depen-dem da. sua, rreuceração,
na forma
dêste Regulamento;
C) aprovar, previamente, os contratos a serem firmados pelo Superintendente e os projetos do regimento
da Z.F.M.;
.
d) examinar, para eíeíto de aprovaçâo, as contas mensais, firman-do os
respectivos balancetes;
e)
examinar o reíatótío anual doSuperintendente;
j) aprovar as tacelas àe taxas de
serviços organizadas pelo -Superãntendente, "ad referendum" do Ministro
<la -Fazenda;
g) opinar sõtce o quadro do pessoal
organizado pelo Superintendente e sômre programas d'e aplíoação de dotações no pagamento' do pessoal tempoa-áríc e de obras;
h) conhecer e decidir, em grau de
recurso, os ddssídíos verificados entre
a Superintendência e as partes íntecessadas;
i) assegurar, quando necessário, co
cumprimento de tõdas as franquias e
obrágacôes legais;
j) autorizar o adaetamento eventuaâ
do Superintendente, nos casos prevís-
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tos na legislação "em vigor' e naqueles
decorrentes do -cumprànento de suas
obTig&çóe,s funcionais:
k) assistir' o Superintendente na solução dos casos omissos.
§ 1.0 As reuniões do Conselho serão
,.!presididas por um de seus membros,
eleito por maloría a"le 'votos, desempatando o Presidente por voto opinativo

unttãr:o.

§ 2.° O Conselho Delbberatívo elabo-erã o seu Regimento, que __ será

-eprovado, no mínimo, por três quintos

dos seus membros".

OAPÍTULO

Art. 3.° A gona Franca de Manaus
compreende:
1 - Superintendente (SP)
2 - Gacínete (OS)
2.1 Secretaria do Gabinete
(SGS)

34 5 -

truo,iUetade (DAC)

(DAMQ)

Brasíila, 24 de agôsto de 1964; 143.'?
-da In<i1epend<&ncia e 76.0 da Repúolicà,

5.3.2 Almoxarifado
(DAMA)

5.4 Tesouraria (DAT)
5.5 Turma das comunicações

BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

6 REGliMiENTO DA ZONA FRANCA
DE MANAUS

7-

CAPÍTULO I

Da Fina'lidade

Art. 19 A Zona Franca de Manaus,
.cnada pela Lei número 3.173, de 6 de
junho de 1957, é serviço estatal delegado, 'com autonomia aémínístratíva,
personalidade jULr:Ldica própri-a/ e vin..
culada ao Ministério da Fazenda,
.competindo-lhe armazenar ou depositar, guar-dar, conserva!', beneficiar e
.rebírar mercadorias, artigos e proóutos
de qualquer natureza provenientes de
estrangeiro e destinados ao consumo
da Amazônia. como dos países interessados. límêtrcfes do Brasil OU que
.sejam banhados por águas tributárias
do "Riu . Amazonas.
Art. 2.° Na forma do 'Regulamento
ba-ixado pelo decreto n.« 47.757. de 2
-de fevereiro de 1960, à Zona Franca
de Manaus cabe, ainda, dar execução
plena e obpetdva, nas assuntos de sua
competência, à política econômica e
fiscal do Govêmo Federal, no sentido
-de estabelecer o adequado Intercâmbio
de negócios comerciais e de franquias
'recíprccas. com os países interessados
ma recuperação econômica das áreas
.àmaaônícas e de seus respectivos ter"!ritórios.

Procuradoria (PR)
.
Dsvísãc de Admínís tração (DA)
5.1 Seção do Pessoal (DAP)

5.3 Seção do Material (DAli,[)
5.3.1 Setor àe Aquisição

contrárío.

CASTELLQ

Conselho Delíceratívo (OD)
3.1 Secretaria Executiva (SCO)

5.2 Seção do Orçamento e con-

Art. 3.0 O presente Decreto entrará em vígcr na data die sua puolâcação, revogadas as disposições em

H.

n

8 -

(DAC)

Divisão Portuárta (DP)
6.1 Seção Comercial (DPC)
6.2 seção do Tráfego (DPT)
6.3 Turma de Vigilância (DPV)
Dívísâo de Engenharia (DE)
7.1 Seçã.o de Estudos (DEE)
7.2. seção de Execução e Fis~
cauzação (DE?)
Administração do Patrémônêo
(M')

8.1 Turma de

oonservacão

e

Obras (AiPO)
8.2 Turma de Transporte .....
(APT)

8.3 Portaria

(~PP)

A1·t. 4.0 A Zona Franca de Manaus
será administrada por Superintendente, nomeado, em comissão, pelo Presidente da República.
Art. 5.0 O Superintendente terá \.1[11
Secretário, bem como' assessôres ·e euxilíares lota-dos no Gabinete.
Ait. 6.9 O G3Jbinete será dirrigi'ào
por. um Chefe, nomeado, em comissão.
pelo Superintendente.
Art. 7.° O Ga>binêDe terá dois RSsessôres técnicos, auxícares, e .ddsporá
de uma gecretama chefiada" pOT .íuncíonárío designado pelo Superíntendente.
Art. 8.0 O Superintendente será.
aíncãa, assistido por um conselho Deliberativo. constituído de 5 (cinco)
membros, todos nomeados pelo Presidente da República, na forma do
art. XXI, do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 47.757, de 2 de
fevereiro de 19ÔQ.

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. O Conselho Deltbera.tívo terá uma Secretaria Executiva, chefiada por runcíonárto designado
pelo seu Presídente ,
Art. 9.° A Procuradoríe ser-á dírtgtda por um Procurador chefe: a 'I'esourana por um tesoureiro; as Dtví.sões terão Diretores; todos de 'livre
designação e nomeação do SuperIntendente.
A·rt. lO, A Administração do p'atrtmônío terá um administrador, as
Seções, O almoxarifado e a Portaria
terão Chefes; as 'Turmas terão En-carregados, todos, também, designados
pelo superintendente.
CAPÍTULO TIl

Da comoeténeta dos órgãos

divulgação;

executar as atdvldades da administração geral no âmoíto
do Gabinete,

C) aprovar, prêvi-a<IIlen~te,.os contratos a serem firmados pelo Supertrstendente e. os projetos do regímanto da
Z.F.M.;.
d) examinar, para efeito de aprovaçâo, as contas mensais, fiTmanlCto os
respecüvos balancetes:
e) examinar o relatório anual do
Supertntendcnte ;
j) aprovar as tabe-las de taxas de
serviços organizados pelo Superintendente, "ad referendum" do Ministério
da Fazenda;
g) opinar sôbre o quadro 00 pessoal
organi-zado pela Superíntendêncta e
sõore programas de aplicação de dotações no pagamento do p-essoal temporário e de obras;
h) conhecer e decidir, em grau de
recurso, OS díssíôios verificados entre

a guperíntendência e as jiartes ínte-

Art. 11. Ao Gabinete c-ompete:
I - assessorar o Superíntendente na solução dos assuntos
à. sua delfberaçâo:
II - encarregar-se, .através de sua
secretaria, do recebimento,
expedição, distribuição e elaboração de tôda correspondência àO Superintendente.
Ir! - marster contrôlea para disciplinar o cumprimento de
ordens; leis e regulamentes
e para levantar elementos
que surgirem à fixação de
novas normas. ou processos
de trabalhos, no âmbito da
Z.F.M.;
IV
encarregar-sa de todos os
assuntos de relações públicas,
pertinentes à Superíntendêncía:
V - provídenclar sôbre a publicação, em órgãos oficia-is OU
paa-tículares, do expedlenta
da Z-.F.M. .que dependa dessa medida para execução OU
VI -
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Art. 12. Ao conselho Delíoerativo,
cujas decisões serão tornadas em regme colegiado, em reuniões semanais
previamente fixadas, compete:
U) dar exercícío ao Superintendente,
após a posse perante a autoridade
competente;
b) examinar e aprovar ou não os
ates do Superintendente que dependam da sua deliberação, na forma
dêate Regtmentc;

ressecas:
i) assessorar, quando necessárão, o
curnpc'ímento de tôdas as franquias e
obrigações legais;
j) autorizar o afastamento eventual
do Superint-endente, nos casos prevístos na legislação em vigor e naquelas
decorrentes do cumprimento o.'"'e suas
oorigaçôes funcionais;
k) assistir o Superintendente na sol ução nos casos omissos.
§ 1.0 Ai3 reuniões do Conselho serão
presididas por um de seus membros,
eleitos por maioria de votos. desempatando o Presíderute por voto opinativo unitário.
§ 2.° Ao Secretário Executivo compete secretariar as reuniões oo COnselho.
Art. 13. A Secretae-ía do conecãno
Ds~iberativo compete:
I -

Receber, regisbrae, enoamt..
nhar e arquivar a correspondência do conselno;

TI -

maoorar e datdlografar o ex-

pedíente a ser assinado pelo
Presidente, em exercício:
II! - Organizar' as serviços da Secretaria Executiva, de moda
a manter perfeito óoncrôle
sôbre Os assuntos tratados
Ou em andamento, decorrência de prazos, marcação de
reuniões, comparecimento de
Conselheiros e distribui-ção
de processos;
IV - Incumbir-se de outras atlvidades correlatas. d!eternUll;1das pelo oonsetno ou ríxadc
em regimento próprio.
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Art. 14.
I -

]I -

À

EXECUTIVO

procuradoria compete:

A defesa, em, juizo ou fora
dêlev dos direitos e ~terêSSes
da Z.F.M., nos termos da
Iegisâaçãn vigente;.
_
Opinar, por deteamínação do

Superintendente, em processos que envolvam matéria jUrküca:
m - Emitir, quando determinado
pelo Superintendente, parecer . nos processos administrativos se da respectiva comissão não tiver feito. parte
um dos procuradores;
IV' - Emitir parecer nos contratos
ao serem firmados pela. Z.

n m -

IV -

V -

F.M.;
Elaborar minutas dos con-.
tratos de têrmos de ajustes
e de acôrdo, providenciando
o que se fizer
necessário
para as respectivas lavratu-

VI -

Fiscalizar

da

VII -

vm - Assistir a vistorias, quando
solicitada;
IX - Organizar expedientes infcrmatdvos às autoridades judícíaís:
X - Acompanhar inquéritos poírciaís sôbre acidentes, perante
o Juízo Crlmínal, a defesa
dos Interêsses da Z.F.M. ou
de seus servidores;
XI - Prestar assistência jurídica
ao setor de vigilância da Z.

VIU -

V-

VI -

V:m. -

ras e assinaturas;
a

legalidade

aquisição, alienação e cadastro de bens imóveis;
Promover cobranças judiciais
de créditos da Z.F.M.;

F.M.

Parágrafo único. Os serviços burocrátdoos da procuradoria serão executados por funcionários da Secretaria do Gabinete do Superín.tendente
até que a Procuradoria possa disp':J'r
de pessoal próprio para essas aWV1dadea.
Art. 15. A Divisão de Administração ,cabe prestar os serviços de adrmnístração geral
discriminados neste
Regimento, que se fizerem necessários
à execuçã-o dos traoalhos da Z.F.M.
Art. 16. Compete à Seção do Pessoal:
I -

Apreciar questões relativas a
direitos e vantagens, deveres
e responsabilidades' dos servidores, bem corno a ação
c1isciplinar que sôbre os mes-

IX -

X -

mos possa incidir e, conforme o caso, orientar e fiscalizar a aplicação' da legíslação respectiva;
Opinar quanto ao provimento de cargos e funções;
Lavrar os atos relativos aos
servidores da Z.F.M., providenciando sua publicação; .
Organizar e manter atualízados os elementos necessários aos processamentos das
,promoções e aC~SOs e à contagem de triênio;
Manter registros relativos à
vida funcional dos servidores
e relativos à freqüência, bem
como tornar medidas referentes ao preenchimento d'e
boletins de merecimento;
Elabora.r e controlar fichas
financeiras d'o pessoal, fazer
averbações, organizar fôlhas
de pagamento e empenhar
despesas;
Organizar quadros, relações
e demonstrações de custo do
pessoal e especificações de
cargos e funções privativas
{la Z.F.M.;
Organizar e fornecer dados
para a elaooração da proposta orçamentária, no que se
referir a pessoal e preparar
elementos para o relatório
da Superintendência;
.
Providenciar sôbre 'a vadmissão
pessoal temporário e
de obras, organizando; .nclusive, planos. de aplicação;
Preparar e publicar o Bole-

de

tim da Z.F.M.;

Executar outras tarefas de
administração de pessoal.
Art. 17. Compete à Seção de Orçamento e Oontacilídede:
I - Preparar a proposta or~a.:.
mentáría da Z.FM. de acordo com os programas aprovados e nós têrmos das. normas e instruções que receber:
Ir - Fazer a distribuição de. créditos e promover sua liberaçio;
m - Examinar comprovações de
edsantaenentos e organizar
processos de prestação de
contas;
IV - Escriturar os créditos conceXI -

didos a Z.F.M .. e organizar

balancetes de modo a evídendar os' saldos díspocíveís:

ATOS DO iPoDER EXECUTIVO

v-

Escriturar a receita e a despesa por meio àe processo
contábil adequado às condições de funcionamento da Z.
F.M.;

Controlar a receita arrecadada pela Tesouraria;
vn - Manter controle sôbre depósitos, cauções fianças e qualquer procedimento que se re~
Iaclone com o patrimônio fInanceírn e econômíco da Z.
VI -

F.M.;

Fazer levantamento de custos
e levar ao conhecimento do
Superintendente qualquer ir~
regularidade sê'
excessos
de despesas e atos lesivos ao
patrimônio do órgão;
IX - Preces-e r as contas e provi-é
denclar O seu pagamento
após autorização da Superintendência;
X - Elaborar tabelas de taxas a.
serem submetidas pela Superintendência, à aprova-ção
do Conselho DelLberativo;
XI - Articular-se cem a Divisão
Portuária para a solução dos
assuntos relacíonados com a
receita proveniente da 00brançn de taxas, serviços e

VIII -

día-eítos;'

XI! Xl[[ -

Efetuar
recolhimentos ao
Banco do Brasil, dos valores arrecadados pela Z.F.M.;
Executar. outras tarefas pertinentes a orçamento e con-

taonídece.

Ar,t. '18.

terâa.l:
I -

Compete à Seção do Ma-
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à) organizar
cadastro de
fornecedores por especialidade dos respectivos negócios;
e) promover as medidas
necessárias à alienação de
bens, quando autorizado;
j) fiscalizar o cumprimento dos prazos e condi-ções es~
tabeleoídes nas cartas dê'
encomendas expedidas pelo
Superintendente;
,
g)
conferir as faturas referentes a aquísíçâo e lavrar
o competente cerbífícado de
exação;
h) executar outras tarefas
pertinentes à Admínístaaçâo
do material.
H - Através do Mmoxarifado:
a) receber, guardar e conservar o material que lhe rõr
entregue para estoque;
b) zelar pela economia na
aplicação do
material. de

consumo estabelecendo con-

trôle comparativo de gastos
para ciência co Chefe da.
Seção;
c) manter em depósito os
materiais e equipamentos,
classificando-os conveniente...
mente, de forma a disclplinar os suprimentos e facilitar a organização de inventários de verificação;
d) manter registro de entradas e saídas, de preços e
de quantidada em estoque. e
serviÇo regular de eomunícaçâo à' S'eção sôbre faltas,
deficiências e irregularidades;

Através da Turma de Aquisíção:
a) promover a aquisição do
material e equipamento rrecesseõos ao funcícnamento
da Z.F.M., obedecendo as
normas' e especificações que
lhe forem fornecidas;
b) organizar e
providenciar conccrrênoias públicas
e admínístratdvas para aquisição de material, bem como
fazer coletas de preços
quand, autorizadas previamente;
c)
fornecer ao Almoxazlfado os. elementos necessá-·
rios à verificação da qualidade e quantidade do material adquírídc;

B)
atender aos pedidos de
suprimento encaminhados ao
Almoxarifado, de acôrdo com
as ordens ou instruções em
vigor;
j) for:rl.ecer à Seção cópias
das guias de suprimentos aos
setores requisitantes;
g) fazer o confronto das
faturas para vertfiear-se relaciona e específica o material realmente recebido, fornecendo à Seção do Material
os esclarecimentos mdíspensáveís à lavratura do certificado de exação:
h) recusar ou rcceoer sob
reserva os matenajs acíqutridos que não correspondem
às específtcaçôes e nor.n as
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técnicas ou 3;pr0S:2nr;::·~!,,-p~T
feições, medtanta
entendimento com a Chefia da Bede Material;.
..
çãó

Art.
I -

II -

n-r IV V-

i) exercer outras azivldados pertinente-s à . admimstracão do Almoxs.rífado ,
19. Compete à 'I'esouraelac
Arrec.aJdlar a receita, mediante OS respectivos ôocumentos'
paga.r as despesas regulaJ;mente processadas e autorízadas pelo gupermtendente;
Promover os recolhimentos
de dmheíro, de acôrdo com
as leis vigentes;
Restituir os saídos de cêepósitos de garandía, depois de
liberados:
Receber da Seção de Orçamento e Contabilidade e da

Di visão

Porbuárta

Os

<i~

cumentos relativos a cobranças, restbtuindo Os que não
forem hquídados até setenta
e duas (72) horas após o recebímento:
VI - Organizar ' a escrtturaçâo das
entradas e saídas de valeres,
encaminhando à Seção de
Orçamento e Oontabílídade
um boletim diário;
VII - Verificar. díàrfamente. a exatidão 'do saldo de caixa com
o apurado pela escnturecão.
Art. 20. Compete à 'I'urana de Co~

Art. 21. -A Divisão de Bngenharia
cabe construir e fiscalizar obras, propor medidas para execuçâr, da trabalhos de. conservação. recuperação,
ou reforma de imóveis pertencentes à
Z.F.M., elaborar projetos, específicaçôes e orçamentos, estabelecer normas pa.ra utilízaçâo, conservação e 1'ecuperação de máquinas e ínstalaçõea.
Art. 22. Compete à Seção de Estudos:
I - Estudar, projetar, espacitícal' e orçar obras programadas pela Superintendência'

Preparar e s p e c 1 ncacões
para
concorrência nartãnentes às atividades da
Divisão;
IH - Manter estudo e contrôle
permanente das condições
das mstaleções da Z. Y M.;
IV - Elaborar. para ;;. Superintendência, estudos sôbre
projetos de obras confiadas
a terceiros, emitindo careceres conclusivos'
.
V - Elaborar normas 'ou mstrucões para utilização, conservação e recuperação dos
bens imóveis da Z. F. M.
inclusive
de máquinas e
equípaméntos.
TI. -

Art. 23. C-ompete à Seção de Exe-

e .Fiscalização:

cução
I

r-«

mueícacões:
I -

Receber, registrar, dis,trihuir,
expedir e arquivar a correspondência -ofícíal .e de outra
natureza relativa às atividades da Z.F.M.;
II - Atender aos interessados em
informações;
RI - Expeôrr certddôes de documentos arquâvadoa OU em
trânsito, quando autortsaca,
IV - Manter contrôle sôbre todo
expediente em _curso na R~
partição, de modo a poder
informar em que setor se
encontra e levantar os casos
de atrasos indevidos para comunícaçâo à autoridade competente;
V· ~'Manter em' segurança os expeélentes de respcnsabídidade
sôbre os quais se recomende
sigilo.

'

Ftscalíaar as obras a seu

oarzo e as executadas per
terceiros;

as instalações e
aplicar medidas decorrentes de normas ou instruções
que visem ao seu aproveitamento racional;
In - Executar exames perlciaia
quando determinados;
IV - Fornecer ao Diretor de Engenharla boletins sôbre o
andamento dos trabalhos a
seu cargo, ou de terceiros,'
incluindo elementos relatí-,
vos à mão-de-obra, consu-,
mo e qualidade de material
e cronçgrarn~s;
V - Prestar assistência à Administração do patrimônio
no que se referir a serviços
de conservação, recuperação ou adaptação sob sua.
responsabilidade.
TI -

vistoriar

ATOS DO (POD~ EXECUTIVO

Art. 24. compete à Seção ..de Tráfego:
I - Executar os trabalhos }1gados à atracação de embarcações e de abastecimento d'água;
TI - Executar os trabalhos de
estiva, transporte e de armazem de mercadorias.
III - Manter em condições de
funcionamento as Instalações e o equípamen ':0 portuário;
IV - Providenciar reboques
e
outros recursos necessários
aos. trabalhos marítimos;
V - Programar os trabalhos
portuários, de, modo a obter
em tempo hábil eutorteeçâo
para sua execução em regime extraordinário, quando julgado necessário ou
solicitado pelas partes interessadas;
VI - Certificar nos relatórios de
navios, recebidos dos armazéns, a prestação dos
serviços discriminados, para
efeito de cálculo e ccbranca pela Seção Comercial;
vn - Prestar serviços portuários,
mediante prévia requisição
escrita, apresentada em
prazo regulamentar, e fornecendo. no mesmo dia,
uma das vias à Seção Comercial;
VIII
Zelar pela conservação das
mercadorias e .pelos bens a
seu cargo. promovendo a
responsabilidade dos autores de: danos e extravios,
lavrando os competentes
têrmos de avarias e extravios e fazendo a- devida.
comunicação à Chefia para
as providências de direito;
IX - Proceder a vistoria de
mercadorias em trânsito e
lavrar o competente têrmo;
X - Organizar registro preciso
de todos os serviços e ror.necímcntos feitos, a fim de
que a Seção. Comercial proceda aos cálculos e à cobrança das taxas portuárias devidas;
,XI - Executar outros serviços
correlatos e na forma das
instruções que a Superintendência expedir.
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Art. 25. A Divisão Portuária cabe
administrar os serviços portuários, demodo que o seu funcionamento assegure condições para recebimento e
expediçã-o de mercadorias, para comercialização, para entrada e saída c
aportamento de navios e outros tapes
de transporte, e para armazenamento e beneficiamento dessas mercadorias.
Art. 26. Compete à Seção Comercial:
I - Providenciar no sentido de
que as mercadorias, artigos
e
produtos recebidos na
Z.F.Ivl. sejam identíftcados, conferidos. classificados, encaminhados a depôsito e comercializados ou
beneficiados em tempo útil;
II - Estabelecer relações de co~
mércío, para colocação de
mercadoria ,que deva ter
esse tratamento, obedecidas as leis em vigor e as
instruções da Superintendência;
TIl - Manter contrôle sôbre a
regularidade de entrada e
saída de mercadorias, mediante expedição de notas,
guias, ordens de embarque
e desembarque, verificação
de documentos legais e de
atestados e vistos de liberação;
f'í-l - Manter contrôle sôbre e. cobrança de taxas e emolumentos e sôbra o atendimento de exigências necais;
,
V - Propor a fixação de tabelas
de taxas de serviços e de
preços de mercadorias;
VI - providenciar _·paTa que se
cumpram integralmente as
disposições sôbre o desembarque de mercadorras €'S~
trangeiras destinadas ao
consumo no território nccíonal, inclusive quanto ao
recolhimento de direitos à
Alfândega de Manaus;
VII - Opinar sôbre as concessões
de abertura de casas C\)M
merctats na Z. F .M., para
venda exclusiva de gêneros
alimentícios nacionais e
atendimento das ncccestcn,
des do funcionamento da
.repartíção;
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Observar o cumprimento
das dísposíçôes constantes
do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 47.757, de
2 de "avereíro de 1960, SÔ~

bre a inclusão nos manifestos de cargas destínadas a
Manaus, de volumes endereçados P Z.F .M.;
IX - Fiscalizar, à vista do têrmn
de visita, o cumprimento
da exigência de apartamento prévio em Manaus, para
embarcações que se destinem à Z.F".M.;
X - Providenciar para que tôdas as mercadorias desembaraçadas sejam conferidas
dentro do prazo máximo de
30
dias por funcionários
designados pelo Inspetor da
Alfândega de Manaus, de

modo que na hipótese de
descaminho, se possa imediatamente .saber o mcntante dos direitos eventualmente devidos à Fazenda
XI -

Nacional;

Manter contrôle sôbre os
devedores da Z.F ,M.:
XI! - Emrtír documento para o
recolhimento 'à Tesouraria,
de importâncias devidas à
Z.F.M., e-n c a m ínhando
uma das vias ao órgão de
contrôle contábil, atendidas
outras exígênclaa que forem estabelecidas er.i ordem de serviço da Superintendência;
:XIII - Promover a venda das
mercadorias
que
forem
consideradas abandonauas
nas condições fixadas no
Regulamento da Z.F.M.;
'XIV - Executar outras atividades
relacionadas 001:1 os serviços normativos de exploração .comercial e industrial
da Z.F.M.
Art. 27. Compete à Turma de Vi.gilâncía:
I - Exercer contínua vigilância
na área da Zona' Franca,
velando pela fiel guarda e
segurança, de seus bens e
das mercadorias sob sua
guarda:

II -

,In -

Manter a ordem nas dependências da Z.F.M.;
Efetuar a prisão de contraventares, entregando-os as
autoridades competentes;

IV -

Impedir atracações durante
a noite, sem a necessária
autorização do Diretor da
Dívisâd Portuária;
V - Fazer cumprir as instruções que receber sôbre o
ingresso e o trânsito de
pessoas na Z.F.M.;
VI - Cooperar com as autoridades alfandegárías na repressão ao contrabando;
VII - Atender aos casos de vigilância especial requisitada
por chefes de serviço;
VIII - Impedir. qualquer atividade
na área da Z. F. M. estranha aos in terêsses da ordem e da legalidade;
IX - Apresentar, díàa-íamente, ao
Diretor da Divisão Portuária, boletim das ocorreucías vertfícadas no serviço.
Art. 28. A Administra-ção de Patrimônio cabe a manutenção dos edifícios, dependências e Instalações e a
execução dos serviços de transporte
da Z.F.M.
Art. 29. Compete à Turma de Conservação de Obras:
I - Providenciar a manutenção dos edifícios e suas dependências e instalações
em boas condições de conservação, promovendo os
reparos necessários;
II - providenciar a limpeza externa e interna d'os edifícios'
III - Executar pequenas obras
de recuperação e de alte-,
ração dos imóveis da ZFM.,
ouvida a Divisão de Engenharia;
IV - Manter em perfeito funefonamento as instalaçõe-s
elétricas, hidráulicas, telefônicas, de gás e outras;
V - Fazer a manutenção dos
equipamentos dia Z.F .M.;
VI - Encarregar-se de outros
serviços correlatos, na forma de instruções que receber para cada caso especial.
Art. 30. Compete à Turma de
'Transporte:
I - Executar
os serviços de
transporte da Z.F.M.;
II - Controlar o uso de veiculas,
de acôrdo com as instruções que receber;

Aros DO PODEI!:

Manter EI.s viaturas Em bom
estado de .conservação e
funcíonamento:
IV
Racionalizar o consumo de
gasolina utilizado o eistema de contrôte, em função
da- quüometregem percorrida;
V - Ractonalízar os gestos com
lubrificação, r e p a rações,
pneumáticos e câmaras-dearVI - Apurar, sumàrlamante. as
razões de acidentes e promover, perante o admmís-

!II -

trador, a responsabíhdade

dos culpados, em caso de
negligência, abuso ou iU1perícia;
VII - Executar outras
tar~fas
correlatas que lhe forem
atribuídas.
Art. 31, . Compete à Portaria:
1 - Prestar ao público as informações que' forem seItcltadas sôbre a Z.F.M.,
seu funcionamento e localização, encaminhando os
interessados aos
r g âos
competentes, quando naces-sário:
II - Pron10ver a limpeza e a
conservaçâc das, dependên..
ctas "da Z,F.M.;
III - Exercer vigilância ,perma·
nente, nos lugareg de entrada e saída de funcionários e do 'público ;
IV - Executar os serviços de
movímentaçâo de corres;
pendência e de volumes no
âmbito das dependências
da Z.F.M.;
V - Executar outras tarefas
correlatas que lhe forem
determinadas.
ó

EXECUtIVO

disposições legais e regu-'
lamen teres em vigor;
IH -. Apüoar penalidades previstas em lei e elogiar;
IV - Expedir atos relativos a
provimentos e· vacância de
cargos e funçóes do quadro
de pessoal da _Z.F.M.;
'V - .Levar ao conhecimento das
autcrtdadas competentes N,
Irregulasídades de que tiver
cíêncía, solicítendo e sugerindo asmedida~ aplicáveis. desde que escapem à
sua alçada;
VI - Apresentar ao Mímstrc da
Fazenda o plano geral dos
trabalhos anuais a serem
realizados pela Z. F .1\-1.,
após sua aprovação pelo
Conselho Deliberativo;
VII
Assinar os contratos e convênios .em que íôr parte a
Z.F.M.;
VIII
Designar
comissões para
processamento de concorrências;
IX - Determinar lnstauracâo de
processos admmtstrattvos e
designar as respectivas ~O~
missões;
. X - Solicitar autorização
ao
Ministro da Fazenda para
alteração do plano de trabalho, anteriormente apresentado, mediante modlficação da aplicação dos recursos disponíveis;
XI - Autorizar o pagamento de
despesas empenhadas;
XII ..:.. Expedir-Ordens de Serviço,
Portarias, Circulares e Instruções;
XIII - Decidir sôbre a conveniência da aqulsíção de material e equspámento.
XIV -

CAPíTULO IV

Das At1'ibuições do pessoal

Art. 32. Ao Superintendente incumbe, sem prejuízo de que díspóe o
aru. XXIII do Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 47.757, de 2 de fevereiro de 1960:
I - Superintender os negócios,
serviços e operações da
Z.F.M.;
II - Cumprir e fazer cumprir
pelos seus subordinados as
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XV -

XVI -

Realizar as operações de
crédito que forem previamente aprovadas, nos têrmos da legislação em vigor;
PrClipor as modificações das
tabelas de armazenagem e
das taxas de serviços portuários, julgadas índíspensávels ao equilíbrio financeiro e ao incremento das
atividades da. Z.F,M.;
Delegar atribuições ao Ohefe de Gabinete e aos Dlretores da Divisão e ao Procurador-Chefe ;

ATO~
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XVII -

DO POnER EXECUTIVO

Propor as alterações do
quadro
pessoal. exlgídaa
pela conveniência do ser-

de

viço;

XVnI _ Admitir pessoal temporário
, e de obras nos têrmos da
legislação vigente;

XIX -

Apresentar. à SPVEA e ao
Ministro da Fazenda. em

tempo hábil, a proposta. 01'·
çamentária para o exercicio seguinte. depois de ouvido o Conselho Deliberativo;

xx. - Apresentar, anualmente, ou
quando solicitado, o relatório das atividades da ZFM.

O qual deverá, antes ser
submetido à apreciação do
Conselho Deliberativo;
XXI - Apresentar ao Conselho
Deliberativo Q. prestação de
contas doexerclcio encerrado, para efeito de apre..
ejeção e encaminhamento
ao TrIbunal de Contas da
União;

XXII -..,. Autorizar, a titulo precário,

o funcionamento medíaute
contrato, de casas de co-

mércío e de indústrias na

Z.F.M.
Art. 33. AO Chefe do Gabinete incumbe:
I - Despachar com o Supenn-

tendente;
Despachar
expediente de
sua competência, aSS1'!1'lconsiderado por determinaçâo do Superintendente;
U! - Entender-se. nos limites de
sua competência. com us
dirigentes de órgãos pU,Jücós e de outras entidaces:
IV - Executar .trabalhos técnicos ou de natureza especial, que lhe forem atribuidos'
V - Representí'a.l' o Superintendente, quano. deeígnado; .
VI - Executar as - medidas de
administração geral -lue
lhe competirem em retaçâo
aos -crvíços Q() gabínete -'1
ao pessoal subordinado;
vn - Distribuir Incumbências aos
assessôrcs e supervísíonar
os trabalhos da Secretaria
li -

do Gabíntee:

VTII -

Atender aos que desejarem
comunicar-se com o Superintendente:

'rransmtttr aos órgãos da
Z.F.M. as ordens e recomendações emanadas do
Cuperintendente .
Art, 34. Aos Conselheiros incumbe
comparecer. regularmente. às reuniões
ordinárias do Conselho Deliberativo e
às extraordinárias, quando convocados.
Art. 35, Ao Proc 11rador Ch efe Jncumbe:
I - Distribuir os p r o c essos
para estudo. avocando ao
seu exame os que. ao seu
crtténo, dependerem do seu
parecer;
IJ - Expedir - instruções a fim
de orientar as atividades
dos demais funcionários da
Procuradoria;
III - Despachar,
pessoalmente,
com o Superintendente;
IV - Comparecer às reuniões
convocadas pelo Superintendente,
Art. se. Aos rnrctorea de Divísâo
ínoumbe:
J. - Orientar. dirígtr e físcauzar
Os trabalhos sob sua dtre ..
ção;
li - Despachar p e s S oalmente,
com o Superintendente;
m - Comparecer às reumôes
convocadas pelo Superintendente;
IV - Propor 'ao Superintendente
a designa cão e dispensa de
seus substitutos eventuais;
V _ Propor ao superintendente
a .críacão, extínção ou deaIX -

u

VI VII . Vil! -

'IX -

douramento oe ó r g a 08.
quando conveniente;
Propor ao Superintendente
a movimentação L destgnação de servidores;
Propor ororroaacão ou antecipação do rperíodo nor..
mal de trabatno:
Movimentar os servidores
dentro 'das próprias Dtvisões onde ao lotados;
Elogiar €l aplicar penas dis..
cíplínares, inclusive a de
suspensão até 15 dias, aos
servidores totados co rE:5-

pectívo órgão, propondo ao
Superintendente a aplicação ce penalidade que exceder de sua- alçada;
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x -

jãstebelecer escala de terras
para o pessoal eubordínado"
XI - Apre~éntar ao Supermtendente relatório sôbre as
atividades da respectiva
Divisão.
2arágrafo único.
Aplicam-se ao
procurador-Chef-e, no que couberem
as disposições dêste artigo>
Ar t: 37, Ao Administrador compete:
1 - Propor ao Superintendente
tõdas as providência-s ne ..
cessarias a execução dos
serviços sob direção e que
escapem a sua alçada;
II - Articular-se, diretamente,
com os Diretores e Chefes,
Visando à execução de serviços em dependências que
lhes são subordmadas ;
lU - Verifica-r a procedência de:
reclamações e tomar as
medidas .necessártaa:
IV - Promover o emplacamento
de veiculas;
V - Aprovar escalas de plantao
para ao execução de servíços em horários que não
coíncída com o normal de
expediente;
VI - Fiscahsar o uso de uniforme pelos servidores subord1n:âdos.
Art, 3!L Aoo Chefes de Seção, ao
Chefe da Secretaria do Gabinete e
aos Encarregados de Turmas íncumbe:
I - Dirigir e fiscalizar os trebalhos dos órgãos sob sua
responsabilidade;
II :- Distribuir o pessoal de
acôrdo com as conveníêncías de serviço;
lU
Zelar
pela disciplina nos
locais ue trabalho; _
IV - Pre-por medidas para a boa
execução dos serviços do
órgão subordinado;
V - Propor elogios e a aplicação de penalidades aos seus
subordinados;
VI - P.ropor escala de férias;
VII - Apresentar ao Chefe imediato relatório das atividades do setor que dirige.
Art. 39. Ao Secretário do Superintendente incumbe:
I - Atender as pessoas que desejarem comunicar-se com
I

II

UI,
IV
Art,
cumbe:

o Superintendente, encam!nhando-as ali dando conhecimento do assunto a
tratar'
- DactilOgrafar os expedíentcs -redígídos pelo Bupenntendente;
.
- Redigir a correspondência
pessoal do Superintendente;
- Coordenai ou executar cs
tarefas .específica.') que lhe
competirem,
40, .\0 Chefe da Portaria in-

rnsceüzer a execução dos
serviços a cargo do, pessoal
que lhe tôr subordinado:
II - Atender aos pedidos e reclamações dos órgãos da
admínístração da Z. F. M.,
tomando as mecidas que
lhe couberem. no limi te de
suas atribuições:
III - Fiscalizar o uso do uniforme pelo
pessoal sob sua
chefia.
k't. ·H. Ao pessoal, com exercício
no Gabinete -do suoenntenneme mcumbe executar os encargos que lhe
forem determinados pelo Chefe do
Gabinete ou por intermédio do Chefe
«e xecreta.na
A.1~t. 42., Aos demais servidores da
Z, F. M. incumbe executa-r os trabalhos complementares determinados
pelo Chefe imediato,
I

...c.

CAPÍTULO V

Da Lotação

Art, 43, Os serviços da Z.F.M, serão executados por servidores pertencentes ao seu quooro de pessoal, por
servidores requi;sitados e por pessoal
temporário e de obras, admstddos na
forma da legislação em vigor.
Art. 44. O quadro de pessoal da
LI.F.M, será aprovado por ato do
Presidente da República.
9APí'IULO VI

Do Horário de

rrccatno

Art. ~5. O horário normal de trabalho da zona Franca de Manaus
será fixado pelo Superintendente, observado, para os funcionários, o Iímíte de horas semanais ou mensais es~
tabelecidas
para o Serviço Público
Civil.
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Art. 46. Não ficam sujeitos a ponto o Superintendente e Q Chefe de
Gabinete.
Paeágrafo . úmco. O ProcuradorChefe e os. Diretores de Divisão podarão, também. ser dispensados do'
ponto, -a critério
do dirigente da

ser fixados 'em- Portarta OS limites de
sua oompeüância.. - octávio Gouvefa

Z.F.M.

Autorize: o cidadão br'lJ.sileiro Jair I?o'.
cll'igues Perea:à a _pesquisar grafzte,
no municuno de santa Maria. de [ta~
bira, Estado de Minas Gerazs.

CAPiTULO VII

tia» Substitu1ções

Art.

47. Serão substdtuldos, auto-

màticamente. em suas faltas e impe-

dimentos eventuais; a,té30 dias:

o

I -

Superintendente, pelo
Chefe do seu Gabinete;
II .... O Chefe do Gabinete 0..<;

Diretores de Dívisâc, o P.l·ocurador-chefe

e o Acímt-

nistrador por ocupantes de
funções de chefia -que lhes
sejam subordinados, ouvida
a autorização a ser .ubsttIn -

tulda;
05 Chefes de Seções, o Ohefe da secretaria, os Encar(regados de Tm:ma, por servidores subordinados. ouvido o Diretor ou Chefe do
funcionário a ser substituído.

Parágrafo único,
Haverá sempre
servidores previamente designados
para as substltuíções de que trata
êste artigo,
CAPÍTuLO 11111

Disposiçôes Gerais
Art. 48. O Superintendente baixará. mediante ato apropriado, as tuatruções complementares necessárias ~
perfeita execução do ". presente R.egi.
mente, cabendo-lhe, ainda, resolver

os casos omissos.
Art

49

Fica cr-iado o Boletim da

Zona Franca de Manaus, destinado à
divulgação, registro de atos da Superintendência, bem. como de qualquer assunto que deva ser publicado
para conhecimento. geral,
Art. 50. O Superintendente, ouvido
o conselho Deliberativo, poderá manter representação fora da sede para
tratar de ínterêsses locais, devendo

de Bulhões.

DEOREfrO N.9 54.175
DE 21 DE
AGÓSTO DE 1964

O Presidente da República, usando
àa. atribuição que lhe confere o artigo
87, n.o I. da Constituição e nos têrmos
do Deoreto-Ieí n.? 1.985, de-29 de ja~
neh·o de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.0 Fica autór~zado o cidadão
braalleíro Jair RodrIgues peren-a a
pesqu,i.sargrafite, em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Fa·
zenda do Pouso Alegre, dístrbtc de
Santa t<)Iaria de HabiTa município de
Sant.aMaria ce .Itabira. Estado de Minas Gerais, numa área de doze he·ctares (1211a) , delimitada por um retângulo, que tem um vértice a trinta
metros ~30mr, no rumo magnético de
sete graus sudeste (79 SE) do canto
díretto dos fundo.", la.do sul

(8), da

sede da Fazenda do Pouso Alegre e os
lados divergentes dêsse vérbíce os seguíntes cumprimentos e rumos magnétícos: quatrocentos metros (400rn) ,
vinte e seis graus nordeste (26QNE);
trezentos metros (300m.), sessenta e
quatro graus sudeste (640SE).
Parágrafo único, A execução da
presente. autorização ric-a sujeita às
estipulações do 'Reguâamento aprovado
nelo Decreto n.o 51,726, de ~ 19 de fe~vel"eiro. de 1963, e da Resolução CNEN
n,? 1/63, de 9 de janeiro de' 1963, da
Comissão Nacíonal de Energia Nu...

ctear

.

. Art. 2P O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a. taxa. de trezentos cruze-iros Wl"$ 300,00), e será
válido por doís 12) anos a contar da
d'ata da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art, 3.° Revogam-se as ó~sposições
em contrário.
Brasilía, 21 de agôsto de 1964; 143.°
da Independência e 7-6.° da Repúbllca.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro TMba.u

ATOS no PODER EXECUTIVO

DE0HETO N.'? 54,176 AGÔSTQ DE 1964

DE

24

DE

Autart;;:a o cilLadào brasileiro reão
Viana Letis a pesquisar galena e
calcário. no -mamicipio de Manga,
Estado de Minas Gerais,

O Presldente cda Repúolíea, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, n,? I, da oonsütutcão e nos têrmos
do Decreto-lei n.o 1.985, de 29 de j'l1'nelro de 1940 (Código de Minas), de-

ereta:
Al't. 1.0 Fica autorlzado.o oídadão
brasileiro João Viana Lelis 'a .pesquísar
galena e ca1cári o .em terrenos de sua
propriedade e de Luiz Viana Lelís, no
Iuzar denominado Serra do Panela,
d:, Pazenôa Tábua, no distrtto de
mnandutíoa, munícíoío de' Manga, Estado ae Mi-nas Gerais, numa área de
cinqüenta hectares sessenta e' seis ares
e cinqüenta centiares (50,60650 na», delimitada por um polígono Irregular qne
tem um vértice a cento e vinte metros (12Om) , no rumo magnético oitenta graus sudoeste (809 SW); da
confluência da Greta do Espinha na
Greta do Bapctá e os' lados a "pal'tir
cesse vértice, OS seguintes ccmprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos
e sessenta metros (46Om) , sessenta e
cinco graus sudoeste ($5° SW); trezentos e oitenta e seis metros (386m),
doze graus sudeste (12° SE); setecentos' e sessenta e cinco metros -"n65m) ,
cinqüenta e um graus sudeste (51°
SE); duzentos e cinqüenta e cinco
metros (25-5m), sessenta e cinco graus
nordeste (6,59 NE); duzentos e oitenta
metros (280m), vinte e nove graus' noroeste (290 NW); duzentos e noventa
e cinco metros (295m), nove graus noroeste (9° NW); quinhentos e dez
metros (510In) , trinta e sete graus
noroeste (370 NW) .
Parágraâo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento. apro...
vaeo pelo Decreto n.c 30.230, de 1.0
de dezembro de 1951, uma vez se verifique a extstôncía da jazida, corno
associado' de qualquer' das substâncías
a que se refere o art. 2.° do citado

Regulamento 0'.1 ae outras substâncias

discriminadas pelo Oonselho Nacional
de Pesqui'sas.
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autentica
dêste Decreto, .pagará a taxa de qUÍM
nhentos e dez cruzeiros (Cr$ 510,00)
e será válido por dots (2) anos a COllM
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tal' da data da transcrtção no. livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
'
art 3.° Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 24 de agôsto de 1964; 143.°
da Independência e 76.° da Repúb1:ioa.
H. CA8T8I.LO BRANCO
Mauro Thi'betu

DrEC&"'lTO N ,0 54,177 AGÔSTO DE 1964
Autoriza

Q.

cidadão

DE

oroeaetro

24

DE

Anselmo

Somuúena a pesquisar minério de

feno nomunicípío de ,Mateus Leme,
Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

da atncutção que lhe confere 6 a.l't. 87,
n.c I, d·a constituição e nos têrmos do
Decreto..lei nv 1.985, de 29 de janeiro
de 1940 (Cód'igo de Minas), oecreta:
Ar,t. 1.0 Fica autorizado o"cídadâo
braaüeíro Anselmo Sen.talena a, pesquísar minério de ferro em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Fazenda do Antonio Luiz,. dístrtto de serra Azul, município de lVIateus Leme, Estado de Minas Gerais,
numa área de setenta e cinco 'hectares
,(75ha) que tem um vértice a quatrocentas e quarenta metros (44-0m) no
rumo verdadeiro de vmte e nove-graus
e um minuto sudoeste (29° 01' SW)
do canto posterior esquerdo da sede
da Fazenda Alto d'a Boa. Vista e os
lados a partir dêsse vértice, os seguín-

tes comprímentos e rumos verdadet-

ros: quarenta e nove metros e sessenta
centímetros (49,60m), sessenta graus

cinqüenta e cinco minutos

noroeste

trinta e oito metros
quarenta centímetros (38,40m), oitenta e seis graus cinqüenta e um mínutos noroeste (se\! 5-1' NW); cinqüenta
e seis metros vinta centímetros (56,20
mx. vinte e quatro graus e treze nunutos sudoeste (24° 13' SW); trinfa e
se's metros e oitenta centímetros "
(36.80m) , dezoito graus quarenta e sete
minutos sudoeste (lS94'7'SW); cento e
dezenove metros e sessenta centímetros (1l-9,BOm), três graus vinte e um
minutos sudoeste (3° 21' SW); onze
metros e vinte centímetros (l1,20m),
dez graus e um minuto sudeste 110<"01'
SE); cento trinta e sete metros (137
m) , trinta e cinco graus quarenta e
um mínutos sudeste (35° 4'l' $E); cen('60°. 55' NW);
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eixo e onze metros e quarenta centíme-

tros (l11,40m), quarenta e três graus
quarenta e- três minutos sudoeste (430
43' SW); cento e nove metros e sessenta centímetros 009,60'lIl), sessenta
e nove graus treze minutos noroeste
(.60 0 13' NW); oitenta e Quatro metr.os e cinqüenta centímetros (84,SOm>.

sessenta e um graus

treze minutos

noroeste (619 13' NW); trinta e quatro metros e vinte centímetros (34,20
m) , oitenta e quatro graus cinco mi-

nutos noroeste (840 05' NYV); vinte e
cinco metros e noventa centímetros
(25,90m), oitenta e três graus emqüenta e nove minutos sudoeste (830
69' SW); trinta e três metros e setenta centímetros (33,70m), seten-ta e um
graus trinta e três minutos sudoeste
(710 33' SW); duzentos e vinte metros
e vi-nte centfmetros (220,20m). setenta
graus e dezessete minutos sudoeste
(70Q 17' SW); cento e sete metros
(107crn), cinqüenta e quatro graus trm.ta e nove minutos noroeste (54° 39'
NW); dezenove metros (19m), trinta
e sete' graus trinta e cinco m.nucosnoroeste (370 35' NW) ; quarenta e três

metros 'e quarenta centímetros (43,40

mr, vlnee e seis graus trinta e um mínutos noroeste (.260 31' NW); trl.nta
e três metros e setenta centímetros
(33,7Qm), quarenta graus dezoito mtnutos sudoeste (Ü30:22'SW); trinta e
metros e trinta centímetros (30,3Dm),
sessenta e três graus vinte e dois minutos sudoeste (630 2~' oW); trinta e
quatro metros (34m), cdtenta e três
graus onze minutos sudoeste (S3U 11'
S'W); trinta e três metros (33m), se·
tenta e cinco graus cinqüenta e seis
mtnutoe sudoeste, (750 56' SW); quarente e um -metros e oitenta oentdmetros (41,aOm), setenta e sete graus ::;1..1..
doeste (779 SW); cinqüenta e um me ..
tros sessenta centémetros (51 ,Bom) ,
sessenta e seís g-raus- quatro minutos
sudoeste (B6° 04' SVV); trinta e oito
metros e quarenta centímetros (38,40
m) , setenta e cinco graus oito minutos sudoeste (750 08'" S'V); cinqüenta
e' cinco metros e dez centímetros ....
(55,lOm), setenta e sete graus e doze
minutos sudoeste (770 12' S"V); vinte
e seis metros e sessenta centímetros
<26.60m), oitenta e oi,to gr aua :e um
minuto sudoeste (88901' SW) sessenta
e três metros e sessenta centímetros
(63,'60m), oitenta e quatro graus cinco
minutos sudoeste (84° 05' SvV); oitenta e oito metros <S8m).
oitenta
graus quarenta e nove minutos sudoeste (SOÇ49'SW),; setenta e ,nove
metros e quarenta centimetros(79,40
m) , setenta e três graus cinqüenta

EX'BCU'l'lV6

e seis minutos sudoeste (73° M' 5W);
cinqüenta e dóis metros e sessenta
centímetros (52,6Orn)' trinta e oito
graus vinte e sete minutos sudoeste
(38Q 27' SW); noventa e sete metros
<97m). vi-nte graus quatorze minutos
sudeste (200 14' SE); cento quarenta
e um metros (l41m), vinte graus qua.
torze minutos sudeste (200 14' SE);
trinta e três metros e qulnce centímetros (33,15m), vinte graus quatorze minutos sudeste (..2-0 0 14' SE); cento vinte e seis metros e trinta centímetros (l2-6,3Cm), cinco graus cinqüenta e cinco mínutos sudeste (59 55'
SE) ;, cinqüenta e nove metros sessen-

ta e cíneo centímetros (59,65m), oi:"
tenta e três graus trinta e um mínutos sudes-te (830 31' SE); cento e um
metros e cinqüenta centímetros ....
(101,50m), oitenta e oito graus cinqüenta e sete minutos sudeste (880 57'
SE) ; cento e um metros e oitenta centímetros üüt.eonu , setenta e um graus"
cínqüenca e três minutos sudeste (710
53' SiE); cinqüenta e um metros e sessenta centímetros (51,60m), setenta e
em co graus .quarenta e seis minutos
nordeste (75 0 46' N'E); sessenta e três
metros e cinqüenta centímetros (63,50,
m) , setenta e cinco graus e cinco minutos nordeste (750 05' NE); cínqüenta e seis metros quarenta centímetros
(56,4(}m), setenta graus dezenove mtnutcs nord-este (700 19'NE); oitenta
ri oito metros quarenta centímetros
(88,40m), oitenta e quatro graus onze
minutos nordeste (249 11' NE); trinta
e cinco metros quarenta centímetros
(35,40m), setenta e nove graus quinze
manutcs sudeste (790 15' SE); sete.nta
e sete metros (77m), setenta e sete
graus trinta minutos sudeste (770 30'
SE); cento tríruta e seis metros ....
uasmr. sessenta e cinco graus dezesSeis minutos sudeste <65 0 16' SE);
quarenta e um metros setenta oentímetros (41,7Ocrn), sessenta e seis graus
quarenta e oito minutos nordeste (6$Q
48' NE); quarenta e cinco metros
vinte centímetros (45,2Dm), setenta e
sete graus cinqüenta e dois minutos
nordeste (770 52' NE); trinta e três'
metros (3'3n1), oitenta e ctnco graus
quarenta .e quatro minutos sudeste (850
44' SE); sessenta e um metros rsrnn ,
oitenta e sete graus cinqüenta minutos nordeste (870 50' NE); duzentos se·
tent-a e seis metros (276m), oitenta e
sete graus quatro minutos nordeste
(,879 04' NE); qua-renta e um metros
setenta centímetros (41,70), oitenta
graus trinta e oito minutos nordeste
(80 0 33' NE); quarenta e oito metros
cinqüenta centímetros (48,50), seten-

Àrois
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ta e dOIS graus e eeíe minutos nordeste (72° G6' NE). vinte e sete metros
trinta centímetros (27,30m) , quatro

DE AQOBTO Di: Hl-64

graus trinta minutos nordeste (4° 30'
NE); duzentos e dezoito metros ....
(218m), quatro graus trinta minutos
nordeste. (49 30' NE);
vinte e dois
metros (22m). oito graus vinte e um
mi-nutos noroeste (8° 21' NW); duzentos e oitenta metros (280m), dezenove
graus quarenta e três minutos nordeste (19° 43' NE); duzentos vinte e oíto
metros (228m), -treze graus quarenta
e três minutos noroeste (13° 43' NW) ;
v,intee 'nove metros (29m).
trinta.
graus trinta e nove minutos noroeste
(<309 39' NVn; sessenta e cinco metros trtnta, centímetros <65,30ln), doze'
graus trinta e cinco minutos noroeste
02' 35' NW); noventa e oIto metros
setenta centímetros (98,7Gm), 01\10 \
graus um minuto noroeste (8° 01'
NW); trinta e cinco metros quarenta
centímetros (35,40m),
quinze .;raus
cinqüenta e sete minutos noroeste
(15° 57' NW) ; noventa e nove metros
oitenta centímetros ~99,8()m), quarenta graus trinta e três minutos noroeste (409 3,3' NW); vinte e nove metros
quarenta centímetros (29,40m), treze
graus e um minuto sudoeste (13° 01'
SW): cento oitenta e três metros se..
tenta centímetros (183,70itn). treze
graus e um mínuto sudoeste (13° OI'

BW).

parágrafo úníco.

A

execução da

presente autorização fica sujeita à3

estípulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto numero 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique
a. existência na jazida, COmo aSSOCIado
de qualquer das substâncias a que se
refere o art. 2,0 do citado Regula..
mente ou de outras substâncias discriminadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 2.9 O titulo da autorízaçâo de
pesquisa. que seráwna via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e cinqüenta cruzeiros (Cr$ ....
750,GO) e será válido por dois (2) anos
a contar dia data da transcrição no
Iívrc próprto de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3.° Revogam..se as dísposlçôea

em contrário

Autoítza o cidaclâobras~leirO
MoacYr portugal Lin]Wres a ces,
quisar água mineral no municr
pio de NOVa Grunaaa Estuao de
Sf10 paulo.

O. Presidente da República, usando
da atrlbuíçâo que lhe confere o artigo
87, nv I, da õonstatuíção e nos têrmos
do Decreto-lei nc L985, de 29 de ja~
nêiro de 1940 (C6<118'-O de Minas). dôo

ereta:
'Art. 19 Fica autorizado o cioacao
brasileiro Moacyr Portugal Línnares
a pesquisar águe mineral em terre.,
nos de sua propriedade, no lugar den-Ominado Chácara Línhares, distrito
e muníctpío de Nova orenade, Est..a..do
de São Parulo, numa área de três hectares (3 ha) , delímttada por um retângulo que tem um vértice a cem
metros (100 ID). no rumo verdadeiro
sessenta e nove graus noroeste .(699
NW) do centro da ponte da estrada
de rodagem Nova Granada - Ohmpia, sôbre o córrego Mata Negra ~ 05
lados a partir dêsse Vértice, os seguín..

tes comprimentos e rumos verdadeí.,
ros: duzentos metros (200m). quarenta
e sete graus e trinta minutos sudoeste
(47930'.- SW); cento e cinqüenta metroe <150 m) , quarenta e dois grarm>
e trin~ minutos sudests (42°30'SE).
Parâgrafo único. A execução da
presente autorização .fica sujeita áa
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ue 51.726, de 19 de
fevereiro de 1003, e .da Resoruçâo
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de ..
1003, da Comíssâo Nacíonal e -Bnergia Nuclear.
Art. 2\1 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma vi-a autentica
dêste Decreto, pagará a taxa, de .trezentos cruzeiros (Cr$ 300,OOJ e será
válido por dois- .. 2) anos a contar da
data· da transcrtçâr, no hvro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquíse.
Art. 30;> Revogam..se as utsposiçcee

em contrário.

.

Brasília, 24 de agôsto de 1964; 143.0
da Independência B 76.° da República.
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'

Bras11ia, 24 ce agôsto de 1004; 1439
da Independência e· 76° da Repubuca.

H. Cfl.STELLO, BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

MauTo TIlloau

184

4TOS DO PODER :ll:XECUTrvÓ

DECRETO NQ 54 l'79 _

DE

24

DE AGOSTO DE 1964

Autoriza a Emmrésa Elétrica ãe Lon ..
arma S A. a vender bens Z1lU>ve'/$.

o Presidente da Repúbnca, usando
da. ata'íbuíçâo que lhe confere o artrgo 87, Incíec 1, da .Ccnstítuíção .e nos

termos do art. 6Q do Decreto-lei 111)mero 5.764 de 19 de agôsto ete 1S43,
combinado com o art. l° do Decretelei ne 7.082, de 22 de novembro .e
1944; decreta:
Art. 19 Fica R Emprêsa Elétrica de
Londrína S. A. autorízada a vender
03 bens imóveis a seguir' relacionados:
a) uma gleba de terras, sem benIeítortae com, a area de
.
1.041.668,00 m2 U04,1}}(}8 ha) , ou sejam

43,04 alqueires paulistas situada no
distrito de 'ramurena no muntcíp:o e
comarca de Londrina, Estado do i-araná, desmembrada de maior are a
havida do Dr. Fernando Avellno Corrêa e outca, pela tramscriçáo nurce.
1'0 12.374, üo Registro de Imóveis ao
.2\1 Distrito da Comarca de Loncrnna,
Estado do Paraná;
O) uma gleba de terras, sem benfeitorias, com a área de 4 076 OUO
(quatro rrúlhêea.e setenta e seia .mú
metros quadradosr , ou sejam 407,0 na,
ou ainda 168,43 alqu ..ires pe unstas,
situada no distrito de -raoiarene. nu
município e comarcade Londrina, Estado do Paraná, desmemurada de
maior área havida ao Dl~. .p'ernanuo
Avellno Corrêa, e outra pelas transcríções ns. lQ.923 e 12,374 do Regrs.
tro de Imóveis Cio 2\1 Distrttn de Lcn,
dnna. Estado do Paraná,
c) um terreno de esquina com trente cara as ruas Santa Catarina· e
Mato GTOSSO, composto dos lotes números lO, 11, 12 13 e 14 da quadra 18,
da cidade mumcípzo e comarca de
Londrina, Estado do Paraná; havíuo

Companhia de Terras Norte do
Paraná, conforme transcrição núme.,
ro 6.130 no qual a suplicante, na parte da- esquina. construi'] um p1":;;((;O
de alvenaría de dois pavimentos, onde esteve Instalada uma subestação da
supüoante, há alguns anos removldu
para Outro Iocad.
Art. '2" A ímpcrtâncta líquida reaultante da alienação deverá ser in,
corporada ao ativo da concessionária
pau-a ínvestãmeuto em benefício Cio
serviço.
.
da

Parágrafo umco. A Emprêsa Elétrica. de Londrina S. A, deverá apresen.,
ta-r à Dlvlsâo. de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério oae Minas e Energia, dentro de noventa (90) dias da
data da operação .de venda, Os comprovantes relativos à transação, bem
como a conseqüente alteração do-seu
capít·al ativo.
Art. 3Q O presente Decreto entra,
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrarie.

Brasília, 24 de agôstc de 1964; 1439

da.Lndependêncía e 7<$\1 da Repútníca..

a.

C~\S'lI':.LLO BRANCO

Mauro Thibau

D:ccn,ETO NQ 54: rao . :.:. .

DE

24

DE

AG-ÔSTO J)E; 1964.

Declara públicas, de uso comum, as
águas do curso que especifica.

O Presidente da República, usando
da <atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmcs. do artigo 5Q do Decreto-lei nv 2.281, de 5 de junho de 1940;
considerando que o edital de classi
ficacão, publicado no Diá1'io Djical.
nâo " suscitou quaisquer contestações
ou reclamações, decreta:
,
A!'t. lQ São declaradas públicas, de
uso comum, do dominio do EStado de
Mato Grosso, as águas do curso .d'águe denominado "Córrego da oachoeíra Vermelha.", "T'adarlmana" e
"'l'adarimana",. r espectrvamente nas
seus trechos superíor, médio e ínrerior, que nasce no "Pantanalzlnho",
situado no, ponto de jUl19ào das divisas dos Munícípíos .de Alto Garça,
R

Guiratinga e Rondonópolis ,

Art. 2' gste "Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Bra6Ilia., 24 de agôsto de 1964' 143\1
da Independência e 769 da RepÚblica.
fi

CASTELLO BRANCO

IvlauTO 2'hibau.
D2CRETO NiJ 54.181 AGÚSTO DE

DE

24, DE

1964.

Concede à Minei'ios Catarínense uaa.
autorizacâc para [uncíonar como

cntpréea ae mineração,

O Prnndente da República, usando

da atrrbuiçâo que lhe confere o art.

185
87 no r, da oonstiturção e nos têr-.

mOs do Decreto-Ieí ne 1.985, de ~9
dá janeiro de 19·1{) (Código de Mi-

nas), decreta:
Ar tiso único. E' concedida à Minérios Catarmense Ltda., constituída
por contrato arquivado sob nv vin~
e nove mil cento e quarenta e SelS
(29.146) na Junta Comercial do zs-.
tad o de santa catanne, com sede na
cidade de crescrÚm.::t. uutorrzaçâovpara Iuncíonar como emprêse de mineração, ficando oprigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou que vênhal11: a ..vigorar
sôbre. G objeto desta autonaaçao.
Brasília, 24 de agôstc de 1964, 143°:
da Independência e 'l61? da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Iâauro 'l'htbau

D:ElGRETO N9,54.182
AGOSTO DE 1964.

DE

24

DE

tia nova 1"edação ao artiço

1Q do Decreto n9 92't; de 2'7 de abril de 1962.

o Presidente da República, usando
da' atrfbuíçâo que lhe confe~'e. o artigo 87. inciso r. da constuaução. e
nos têrmos do Decreto-lei' nv 3.365,
de 21 de junho de 1941, decreta:
Art. 1° O artigo 19 do Decreto
n? 927, de 27 de abril de 1!.lü2. passa a
ter' a seguinte redação:
"Art. 1Ç! Ficam declaradas de utilidade pública as áreas de terras
abaixo relacionadas, situadas 110 Município de Itumbíara, Estado de. Goiás
e no Muníofuíc de Cachoera Dourada,
recentemente desmembrado do de
Cspinópolis, .Esta,do de i\tHnas Gerais,
necessárias às linhas de transmissão
vias de acesso e às demeís obra.!; da
segunda, etapa. do-aproveítarnent-, progressivo di} energia hidráulica. da. Oaohoeíra Dourada,' existente no rio Paranaíba entre os E'3tados de 3Di:.'!5
e. Minas Gelais. cuja concessão foi
outorgada à osntrars Elétricas de
Goiá!'; S.A., pelo Decreto nc {,'.t.585,
de 26 de setembro de 1958 e de acôr-'
do com as plantas aprovadas pele
Miniaterío d:l3 Mlnas e gnergra:
a) No Município de Itumbíera.: do
marco VTp-2 da triangulação geral,

cravedo à. margem direita do rio Pa..
ranaíba desce este rio até o marco
zero
a jusante do pôrbc da balsa cravado a 1· 340 metros, com o
azimute de 439 e a distância de 620
metros, ao marca um (1), cravado
acima -do pôsto Fiscal da SecretarIa
da Fazenda do Estado de Goiás;
paete dêste local. com o azimute de
1339, até encontrar o córrego Canta--:galo, em cuja margem esquerda f 01
cravado o marco dois (2); sobe sste
córrego até o marco três (3), cravado no ângulo de uma cêrca de arame que delimita áreas de propriedade atribuída à Emprêsa Imobiliária Paes Leme Ltda. e a Milton Pinheiro Paes Leme; segue pela men..
c'cuada cêroa de arame até seu ângulo do quadrante Leste, onde. "f01
cravedc o marc-, quatro (4); volve à
direita e acompanha o supracitado
tapume, que passa aseparo.r terras
de prcprtedade atríbuída à Emprêsa
atrás referida e a JoSé Rocha, até
encontrar o córreg-o Queixada, em
cuja margem esquerda foi crevaco o
marco cinco (5), desce êste corregc até sua barra no rio Paranaíba;
desce êSteüo até o marco VT_2,
ponto de partida.
bj No Município de Cachoeira
Dourada, desmembrado do de Oaplnópolis: com eça no marco um (1)
do levantamento da. margem ~quer
da do 1'10 -Pacanafba, cravado na extremidade de uma reta com a exten-,
são de 32'0 metros. que parta- da
aresta posterior esquerda do ecírt'cio de comando da Usina com o eaímute de 221ÇI 30'; segue do marco um
(1) com o azimute de 2439 45' e a
extensão de 1.210 metros, até G marCo dois (2); segue com o azimute de
335Q 15' e' a distância de 2.225 me.,
tros, até o marco (3) três, cravado
à margem esquerda do rio Paranaíba,
a 22Q metros da barra do. primeiro
afluente dessa margem, a jusante da
Cachoeira Dourada e sobe margeando o rio até o marco um (1), ponto
de p-'<ll'tida."
Art . 2(: íl;:;te Decreto entra em VIgor na da ta de sua publicação, revogadas as dtsposiçôestem contrário.

«».

Brasüía 24 de agosto de 1964; 143?
ela, rnde-pendência e 769 da' República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro

Thi.1Ja~L

DEORETO N' 54.188 _ DE :14 D<
AG6BTO

DE 1964

Transfere do Municipio de pedro Le:J~
poldo para Centrais Elétricas r-e

Minas Gerais S. A. concessão para

distribuir energ;a elétrica no Município.

O presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o erõígo 87, inciso I, de Constituição. e
nos têrmos dos 'arts. 150 do Código
de Aguas (Decreto nc 24.643, .de 10
de Julho de 1934) e 59 do Decreto.Jet
TIQ 852, de 11 de novembro de 1938;

Considerando que o' Decreto nú'mero 668, de 8 de marco de 1962, in-

correu em caducidade por madímplemento do disposto em seu art. 49, inciso 1, decreta:
Art. 19 Fica trensrerída pare, Oentrais Elétricas de Minas Gerais S.
A. a concessão para distribuir energia elétrica, no Munícípío de _Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais. de
que é titular o referido munícíplo em
virtude do Decreto n9 33.402, de 28
de julho de 1953.
Art. 29 Os bens e instalações de
propriedade do Município de pedro
Leopoldo "que, no momento, exístírem em função exclusiva dos serviços
de distribuição de energia elétrica
no Município de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. ficam desvínculados da concessão ora transferida,
não podendo porém, ser efetuada a
sua retdradg de serviço enquanto não
houver, por sua substituição, outros
instalado, pela nova concessionária..
Parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, a-pós
a aprovação dos projetos serão determinadas as oaracterístdcas técnícas das instalações.
Art. 3ç A concessionária
deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro de trinta (3Q)
dias _contados da publicação do despacho da aprovação da respectiva mi.,
nuta pelo Ministro das Minas e Bnergía.

II - Iniciar e concluir as obras.
nos prazos que forem marcados pelo
Mínístro das Minas e Energia, executando-as de acôrdc com O.:> projetos
aprovados e com as 'modificações que
furem autorizadas se necessários.

parágrafo único. 08 prazos referI·
dos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
,
Are. 49 As tarifas do fornecimento
de energia elétriCa serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de:
águas do Departamento Nacional da
produção Minem!, com a aprovação
do Ministro da", 'Minas e Energia.
Art. 59 gste decreto, entra em vi..
gor na data de sua publicação, revogadaa as díspcsíções em contrario.
Brasília, 24 de agooto de 19M;
1439 da Independência e 761) dar Re ..
pübl1ca,
H. CASTfd.LO BRANCO.

Mauro 7'hlb'au..'

DEORETO N' 54.184 , AGÔSro DE 1964

D. 24 DI

AutOriza a Em-présa Brasileira de Engenharia S. A. a pesquisar ouro no
municívi.-O de São' reu« do Xtngu,
Estado do Pará.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere
artigo87, inciso I, "ds- Constltu1ç§..o·e
nos têrmos do Decreto-Ieí n9 l.eSb,
de 29 de Janeiro de 1940 (Código de
Minas) ,- decreta:

°

Art. 19 Fica autortzada a Emprês~
Braeíleíra de Engenharia S. A. a.
pesquisar ouro, em terrenos devolu..
tos, no .Iugar denominado Cachoeira.
Gliande do Rio da Ponte. distrito a
munícípín de São Felix do Xíngü, no
Estado do Pará, numa ãrea de qUlnnento, hectares (500 ha) ,del1ml..
tada por um polígono irregular que
tem um vértice plantado no narranco esquerdo do rio da ponte, à montente e junto à primeira' queda da
Oachoeíra Grande do RIo da ponte
e os lados, a partir' dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: mil trezentos e sete metros
e vinte centímetros (1.307.20 m) ,
quarenta e. quatro graus - sudeste (449
SE); duzentos e noventa metros
(290_ m) , quarenta graus nordeste (409
NE); dois mil setecentog e dez metn.."S e noventa centímetros (2.710,00m) . cinqüenta
graus sudeste (509
SE); mil setecentos e trInta e U1h
metro, e quarenta centtmetroa

lB1

(1,131,40 m) , quarenta graus nordes(409 NE); dois m11 setecentos e
dez metros e noventa centímetros
(2710,90 m) , cinqüenta graUs noroeste (5QÇ NW) ; mil quinhentos e cinqüenta metros (1.550 m) , quarenta
graus vsudoeste (4QÇ> SW); mn que..
trocento, e dois metros ~ e dez centl~
metros (1.402.10 m) , setenta e dote
te

graus sudoeste (72Q SW).

Parágrafo único. A execução da
pre.senteautórização rtce. sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. 720, de 19
de fevereiro de 196::J, e da Resoluçac
CNEN nc 1-83, de. 9 de janeiro de
1963, d-a Comissão Nacional de Energia "Nuclear:
Arf;,

29 O título da autorização de

pesquisa que será uma via autênttca
dês te Decreto, pagará a taxa de cín-

cruaetrox (Cr$ 5.000,00) e
(2) anos a: coa.
tai da data da transcrição no llV!'o
próprio de Registro 'das Autorizações
d~ Pesquísa.
Art. 39 1{~yogB.m"'se as dísposicôss
em contrário.
Brnsjlia, 24 de esosto de 1964;

co

mil

será válido por do1s

1439 da. lud ependêncta e 769 da

R.

Re~

CAGTRLLO Bn.\NCO

Mauro Thfbau

D:mcRE'rO N' 54.185 AGOSTO DE 1964

D'

24

D,

AutoriZa a Emprêsa Brasileira de Bn-

Erng.enha.rta S. A, a pesqui$at ouro,

no mumcipío de São. Feítx do Xin_
QU, Estada do Pará.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgõ 87, inciso I, da: Constituição. c
nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985,
de .:iI9 de janeiro de 1940 <Código de
~Ul'a8), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a .Emprêsa
Brastlerra de Engenharia S. A. u
pesquisar ouro, em terrenos devotutoa. no lugar denominado Cachoeira.
Grande do Rio da Ponte. distrito e
munícípío de São Feliz do X,lngu, Es~

tado do pará, numa área (te quk
nhentog hectares (500 na», delimita-

de. por um retângulo que tem um
Vért1ceno tinal da poligonal que

partindo do marco plantado no barranco esquerdo' do p,jod.a Pente. b,
montante e junto à primeira queda
da Cachoeira Grande do Rio da pou·
te. assim se define, por seus com'
primentos e rumos verdadeiros: mU
trezentos e sete metros e vinte centímetros (1.307,20 m) , quarenta e
quatro graus sudeste (44q SE); duzentos e noventa metros (290 li).
quarenta graus nordeste <40°,. NE).
dois mil setecentos e dez metros e
noventa centímetros (2.710,90 mj ,
cinqüenta graus sudeste (50,' SE),
seiscentos e trinta metros (630 m)quarenta graus sudoeste (40Q SW) ~
os lados divergentes do retângulo, a
partir dêsse vértice assim se definem: por seus comprimentos e rumos
verdadeiros: três mil quatrocentos e
quarenta e oito metros e vinte centlmetros (3.448,20 m) , quarenta graus
nordeste (409 NE); mil quatrocentos
e .cmqüenta metros (1.450 ic r. cinqüenta graus sudeste (50Q SE).
Parágrafo único. A. execução da
presente autorização fica sujeita à&
estipulações do Regulamento aprovaco pelo Decreto nv 51. 726, de 19
de revereire de 1963, e da Resolução
n Q 1,.63, de 9 de janeiro de 1963. da.
Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O tHulo da autorização. de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a tax-a de clneo mn 'cruzeiros ccrs 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transerlçâo no livro
próprIo de Registro das Autorizações
de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
"
Bras.flia, 24 de agõsto ~e H164;
1439 da Independência e 76Ç1 da Re ...
públíca.

H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N' 54.186 - DE 24
AOÓSTO DE 1964

DB

Autoríza a Emprêsa Brastlelra de
Engenharia S. A, a pesquisar ouro,
no município de São Feliz do Xin~
çu, Estado do Pará.

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

ias

ATOS DO PODÉ!t EXli:CUT1VO

tígo 27, item L da õonstítutcão .»
nos termos do Decreto-lei nc ~.985,
de 29 de janeiro de 1940 <CódIgo de

Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Empresa
Brasfleíra de Engenharia S. A. a.
pesquisar ouro em terrenos devcíutos, no lugar denominado cachoeira
Grande do Rio da ponte, distrito e
município de São
Felíx do Xíngu,
Estado do Pará. numa área de qulnhentos hectares (5CD ha) . delimitada por um retângulo que .tem um
vértice no final da poligonal que partindo do marco plantado no bari..anco da Cachoeira Grande do Rio' da
ponte
montante e junto à prímeí- .
ra queda da Cachoeira do Rio da'
Ponte, assim se define, por seus comprimentos e sumos verdadeiros: mil
á

trezentos e sete metros e. vínte centímetros (1.307,20) rn) , quarenta e
quatro graus sudeste (44~ SE); duzentos e noventa metros (290 mj .
quarenta graus nordeste (40,? NE);
dois mil setecentos e dez metros e
noventa centímetros (2.710,90 m) ,

cínqünta graus sudeste (50Ç! SE);
seiscentos e trinta metros (630 mj ,
quarenta graus sudoeste
(400 SW);
mil quatrocentos e cinqüenta metros
(1.450 mj , cinqüenta graus sudest-e
(50'? SE); Os lados divergentes do
retângulo a partir dêsse último
vértice. assim se deflnem, por seus
comprimentos e rumos verdadeiros:
três mil quatrocentos e quarenta e
alto metros
e .vtnte centímetros
(3.448,20 m) , quarenta. graus nordeste (409 NE); mil quatrocentos e ctnqüenta metros (1.450 m) , cinqüenta
graus sudeste (509 SE) .
Parágrafo úntco, A' execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprcvado pelo Decreto no 51. 726, de 19
de fevereiro de 1963,. e 'da Resolução
CNEN ne 1-63, de 9 de janeiro de
1963. da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O tftul0 da autcrreacão ue
pesquisa, que será, uma vta autêntica.
dêste Decreto pagará a taxa 'de cinco - mil cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e
sará válido por doIs (2) anos 9: contal' da data da transertçâo no livro
próprio de Registro das Autorizações
de pesquisa.
.. Art, 3<:1 Revogam-se 2S disposições
em contrário,

Brasília, 24 de agôsdo de 1964;
1439 da Independencia e 769 da República.
.
H.

CASTELL() BRANCO.

Mauro Thibau.

DECRETO N,o 54.187 AGÔSTO DE

DE

24

DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Augusto Cesor a pesquisar ouro no ~u·
nicipio de peixe, Estado de Goiás,

O Presidente da Repúbhca., usando da atribuição que jhe confere o
art. 87, n.v 1 doa Constituição Federal,
e tende em vista o que dispõe o Dacreto-Ied n.? 1. 9-8'5, de 29 de [aneíro
de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art, 1.9. Fica autorizado o cidadão
bi-aaíleírc Augusto Cesar a pese-usar
puro, em : terrenos' de· propriedade da
União, no distrito e munícípto de Peixe, Estado de Goiás, no leito e margene do rio Tocantins, na área de
quatrocentos e quarenta e um hectares cinqüenta ares e trinta centíaree
(441;5030 ha) e delimitada. por uma
eiuesses a cqtreo um aaou ap mq13,J
metros (9,160 fi) de comprimento,
por quatrocentos c oitenta e dols metros e dez centímetros (48-2,10 m) de
largura, sôbre o mesmo rio -rceantdns, c-ontando-se mil novece~wse
sessenta. metros u .960 m) para jUsente e sete mil e duzentos metros
(7.200 m) pàra a montante, a partir
da confluência .do rio ,Santa. Teresa
no rio Tocantins.
Art. 2.° A presente autorização é
concedida sem 'PN~jlÚZO dos ínterêsses
da negação ou flutuação, ficando por; .
tanto, 'o titular dacpesquísa sujeito às
exigências que forem impostas nesses
sentido pelas autoridades competentes, ou para qualquer obra a ser eeaIízada pela Supermtendêncíu do Plano de Valorização Econômico. da Amazônia -'-S.P.V.E.A. --.:... ou qualquer
outro órgão de direito público, que se
faça necessária ao desenvolvimento
do rio Tocantins, não caoendo ao titular do decreto' direito à Indenização, a qualquer título,
Art. 3,9 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatro mil quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ 4,420,00) e será válido por
dois· (2) anos a contar da d;;iLa da'

A'ros ,DO PODER ExECUTIVO

transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquises.
Art. 4.9 Revogam-se as dispo-sições
em contrário.
Brasília, 24 de agôsto de 196·t • 143 tJ
da Independência e 76.0 da' Rf'p'Cib).ic<:L
H.

CASTELJ.Q BRANCO

Institui a Semana Naciono;

DE

aa

24

DE

Crian-

ça Excepcional ",

O . .) residente da República, usando
da atrfbuiçâo que lhe confere o arttgo 87, item I, da Constituição, deereta:

Art. 1Q Fica instituída. a "Semana
Nacional da Criança Excepcional", que
deverá ser comemorada, anualmente.
de 21 a' 28 de agôetc, em .todo o terrrtórlo nacional.
Art. 2Q Ó Ministro da Educação e
Cultura expedirá instruções ta. tod-os
os órgãos que lhe sejam subordinados. e recomendações à-s instituições
vinculadas, direta ou' indiretamente,
ao seu Ministério, para que se dê o
maior relêvo à "Semana Nacional da
Cr.ança Excepcional",
Ar-t, 3Q ~ presente decreto entrará
em vigor a partir da data de SUa pubtcacão, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, DF" 24 de agôsto de 1964;
:143° da Independência e 769 da República.
H.

ser o projeto e construção do trecho
ferroviário General Luz _ Pelotas Rio Grande, do Tronco Principal Sul.
Art. 2.9 A Diretoria de Vias de
Transporte cio Ministério da Guerra e o Departamento Nacional de Estradas de Ferro deverão elaborar, no
prazo de 30 dias, convênio para a
consecução do constante DO art. Lv,
o quel será subrnertdo à horr-ologacâo
dos Ministros d", Guerra ~ Viação' e
Obras Públicas

Mauro 'l'hibau

DECRETO N' 54.108 AG6s'IO DE 1964

1G9

qASTELLO BRANCO

Flavio Lacerda

Art. ao rsste d-ecreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárlc.
Brasília, 24 de agôsto de 1964- 143,0
da Independência e 7-6.Q da República.
R.

CAS'l'2LLQ BnANCO

àrtnur da Costa e Silva
Juarez Tavora

DECRETO N.Q 54;19{} AG6sTO

DE

DE :4

!l.'!/:

1964

Autoriza- a Superintendência dCiS Empréeas Incorporadas ao Pctrunônio
Nacional a dDat ao Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
o terreno, que menciona, no Estado do Rio de Janeiro.

o Preeldente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Art..
87, Item I, da Constituição, e de acôrdo com Os Art-s. 1.165 e 1.1BO do 'Código Civil, decreta:
Art. 1.9 E' a Snperintendêncla das

Empresas Incorporadas
nío Nacional àutorteada
ção . ao Departamento
Estradas de Rodagem,

ao Patrunôa fazer doaNacional de
da, área de

16.579,70 m2 (dezesseis mil, quíhhen-

DECRETO N.9 54.189 AG6STO DE 1964

DE

24

DE

Atribui ao 1.9 Batalhão Ferroviário a

missão que menciona e dá outras
providências ,

o

Presidente da República, usando
das atribuições 'que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Fica atribuída ao 15' B0.talhão Ferroviárdo a missão de reah-

tos e setenta e nove metros quadrados e setenta centímetros quadradosi ,
situada no quilômetro 19 da rodovia
Rio-Petrópolis, Estado üo Rio de Janeíro, tudo de acõrdo com os elementos constantes do processo protoeo~ado no Ministério da Pazenda Xob o
n.? 146.201:-59.

Art. 2Q Destina-se o terreno mencíonado no Artdgo anterior à. duplicação do leito daquela, rodovia, tornanrío-ss nula a- doação, sem direito
a qualquer. indenização, se ao terre-

100
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no, no todo ou em' parte, rôr dada
utilização diversa da ora prevista.
Bl'Milia, 24 de agôsto de 19.54; 1435'
da Independência e 76.9 da Bepú-

büca.

H. CASTELLO BRANCO

otáVi~ Gouoéa de Bulh6e3
Juarez Távora

DEORIETO Nv 5'4.191 -

DE

24

DE

AGÓSTO DE 1964:

Autoriza a Companhia Parencense de
Energia Elétrica a constituir hipo-

teca.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 37, ínçíso I. da Constituição, e nos
termos do Decreto-lei nv 7.'062, de 22
de novembro de 1914, decreta:

Art. 19 Fica a Companhia Para...
naense de Energia E'létrica autoriza...
da a constituir hipoteca de bens e
instalações, a favor do Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico.

Parágrafo único. ltsse empréstimo
se destina à construção da Unha de
transmissão Ponta Grossa - Curitiba
e da Subestação de Campo Comprido,
F~t,!'Inl")

do Par-aná.

Art: 2(1 Aconcessionárig, deverá

anresentar á Dívísão de águas, do
Departamento Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e
Energia, para fins de averbação, o
traslado do contrato de empréstimo
firmado.
Art. 39, O presente Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 24 de agô-st6 de 1964; 1439
da rndeoendêncís e 76'? da Repúbl'ca.
H.

CASTELLQ BRANCO

otávio Gouveia de- Bulhões
Mauro Thibau
DEORffilTO N9 54.192 _
AGÓSTO DE

DE 24 DE

1964

Autoriza o cidaàã..o brasileiro lsreel:
Martins a oeenuear felllspat,) no
Município de Campestre, Estado de
Minas Gerais,

o Presidente da' RepúbEca, usando
<i", atribuição que lhe conrere o arti-

gc 87, nv r, da Constituiçá,:) e- nos têr ..
mos-do Decreto-lei ne 1.985, de 29 de
.janeíro de 1940 (Código de M1n9.S) ,
decreta:
.
Art. 19- Plça autoríaado o cidadão
brasileiro Israel Martins a pesquisar
feldspato em terrenos de proprledada
de Pedro Ferreira de Oliveira no lu':'
gar denominado Fazenda Pedra Bran.,
ca, Bairro da Serrinha, distrito de
Bandeira do Sul, Município de Campestre, Estado cl" lVI'nas Gerais. numa
área de sete hectares e setenta c qU2--'
tI·o ares (7,74 haj delimitada por um
polígono irregular, que tem um vértice a cento Quarenta, e nOVe metros
c se <senta centímetros (l49,eOm) 110
rumo rnaanétlc-, de trinta e quebro
gra-us trinta minutos noroeste (3~O 3()'
NW) da confluência dos, córregos
Mandu e Bambu. êste afluents pela
margem direita no rtbeirâo da Serri-

nha os lados a partir dêsse vértice,
seguintes comprimentos e rumos

os

magnéticos: quatrocentos e cinqüenta e
oito metros e sessenta centímetros
(§8,60m), Oito graus e vinte e cinco
minu'os nordeste (81' 25' NR); duzentos e trtnta metro" e tr-inta centfme,
tros (230,30nn, sessenta e oito graus
e cue-ents minutos llorde3te (68Q 40'
NF.) ~ tl""?'éllW,<'; e Quinze rrl<>tro,'" e c'nqüenta centímetros (315,5'0fi). oito
graus etrint.a e quatro minutos sudoe-ste . (8'1 34' SW); trezentos e vinte

e oito metros (328m), quarenta e seís
graus e deaessels minutos sudoeste
(4(\' W SW).

Parágrafo único, A execucão de.
presente _autortzacâo r'ce sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decret-, nv 51,.72$, de 19 de
fevereiro de 196'3, e da ReSO',11.ç8,")
CNEN- ne 1-6-3, de 9 de janeiro d~
19'63, da oomíssão Nacional de En2'rgia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via. eatênüca
dêste Decreto pagará a taxa de trezenros cruaerros

(Cr$ 3'ÜO.o-O)

p

será

válido por dois (2) anos a contar "da
data, da transcrição no livro próprio
de Regtstro das Autorizações de Pesquisa.
Á"t. 8':' Revogam- se as díspostções
em contrário,
Brasília. 24 de agôsto de HHH: 143Q
da Independência e 769 da RePública.
H.

CASTELI..Q BRANCO

Maurt;> Thtbau,

Aw.'5

DECRETO N0 54.193 -

AGÓSTQ DE 1964

DE

no Ponen ExDCUT1VO

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro AntoníO
Motta Netto' a pesquisar areia no
munzetpio de Monget(Juá, Estado de
Sáo Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição qu-e lhe conf-ere o art. 87,
no I, da Constituição e nos têrmos do
Decreto-lei nl?1.985-. de 29 de janeiro
de 194{) (Código de Minas), decreta:
Art. 19 F:,ca autorizado o eidadâc
brasileiro Antonio Motta Netto a pesquisar areia em terrenos de prcpriadade da Sociedade Civil Imobiliária Moraes & Sallowcz Lsmítada no lugar denominado Sítio Guamírangà, GI<2ba
C-7, dístr'to e munícípío da Mongaguá
Estado de São paulo, numa área de
dez hectares e sessenta e quatro ares
(10,64 haj delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice a' cen 00
e vinte metros (120m) no rumo verdadeiro de vinte e, dois .graus trinta e
nove minutos noroeste (22° 39' NW)
do marco cravado próximo a conüusnela do rio Barranco Alto com o rio
Cambuituva e os lados a partir dêsse
vértice os segtzlntes compTimentos rumos verdadeiros: cento e noventa metros C19{)m). vinte e dois graus trinta
e nove minutos noroeste (22° 39' NW) ;
quinhentos setenta e oito metros
(578m) , .tri-nta e quatro graus vinte e
um minutos nordeste (34° 21'· NE) ;
cento e sessesta metros 060m), elnquenta e cinco graus trinta e nove
m'nutos sudeste 55/? 39' SE); seiscentos e oitenta metros (680m), trinta e
quatro graus vinte e um minutos sudoeste (34' 21' SW) .
parágrafo único. A execução da presente autcrteacâo fica sujeita às estipulaç-ões do Regulamento aprovado
pelo Decreto no 30.230, de 1 de dezembro de 1951, uma vez se verifique a
existência na jazida. come associado
de jualquer das substâncias a que se
refere o art. 2° do citado Regulamento ou de outras substáncíae discr'ln1Í~'
nadas pelo Conselho Nacional de r-esqulsas,

Art. 2° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntlea
dêste 'Decreto, pastará a taxa de trezen tos cruzeiros (Cr$ 30Q,OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de. Registro das Autorizações de pes-

quisa,

191

Art. 39 Revogam-se as d'sposíções
em contrário.
Brasília, 24' de agôstotde 1S'64; 143Q
da Independência e 76° da República.
H, CASTELLO BRANCO

M aura Thiba-u

DECRETO N' 54.194 AGÔSro DE

1964

DE

24

DE

°

Autoriza cidadão brasileiro José Ferreira da Silva· a pesquisar água min~ral no m.unicí:oio de santo Anto..
nt'? de Pádua, Estado do Rio de i«:
-neiro,

o Presidente da República, usando
da atrlbuiçãn que lhe confere o artigo
87, no I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-Ieí nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), deereta:
Art. 1Q F!.ca autorizado o cidadão
bra-sileiro José Ferreira da Silva a pesquisar água mineral' em terrenos de'
sua propriedade na zona urbana do
primeiro distrito do município de San;
to Antonio de Pádua, Estado do Rio
d~ Janeiro numa área de trinta e
cinco ares <0,35ha), delimitada por um
polígono trresrular. que tem um Vértice a novecentos e- quatro metros
(S04m) no rumo magnético de setenta
e seis graus auim~e minutos noraeste
(76Q 15' NE) "do centro do prédio de
engarrafamento de água mineral Farol e os lados B narttr dêsse vértice os
seguintes comprimentos' e rumos magnétícoe: dezenove metros e cinqüenta
centímetros n9.50m), sessenta e dois
graus nordeste (620 NE); dezesseis
metros C16m), vinte e oito graus nor<:Bste (28 N-VV); dez metros 10m),
vinte e um graus quinze minutos nordeste (219 15~ NE); trinta e' um metros: e vinte centímetros (31,20m), quarenta e três graus e trinta minutos
nordeste (43Q 30' NE); quarenta e três
metros e setenta centímetros (43.70m)
setenta e se's eraus sudeste (76° SE):
quarenta e nove metros e setenta cen~
tdmetros (49.70m), vinte e quatro graus
trinta minutos sudoeste (240 30' SW)·
cínqtzanta metros e vinte centímetroS
(5{).2úm), cinqüenta e um graus sndoeste (5-1'1 SW); O oitavo (8Q) lado
Q

é o segmento retilíneo que une a ex-

tremidada do sétimo (7°) lado- desci-i.
to ao vért'cs principal.
parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita àS esti-

192
pulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n'' ·51. 726, de 19 de teve-

retro d-e 1963, e da Resolução -CNEM
nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da

Comissão Nacional de En€l'gla Nuclear.
. Art. 29 O titulo da autortzacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Crê 30'0,00) e será
válido por doís (2) anos a ccn tal' da
datada transcricão no livro próprio
'de Registro das Autorizações de" Pesquisa.

"

Art. 3~ Revogam-se as disposições
em contrário.
Br>asilia 21 de agôsto de 19M; 1430
da Independência e 769 da República.
H. CASTELto BW\NCO

Mauro Thibau

DECRETO N'! 54.195

,r-

DE

24

DE

AGÔSTO DE 1964 •.

Autoriza o cidadão brasileiro Má1"iO
campos Ferreira a _pesquisar mine~
rios' de ferro e de l1wnOanós no
municipiode Sanw Barbatá, Bstado de Minas Gerais.
O Presidente da Repúblic')" usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decreto-lei ne 1. 985, de 29
de janeiro, de 1940 <Código de Mi...
nas) , 'decreta:
Art. 1º Fica autorízado o cidadão
bresíletro Maria oampos Ferreira a
pesquisar minérios de ferro e de
manganês em terrenos .de sua proprfeôade na lugar denominado Morro Donana, distrito de Brumal, município de Santa Bárbara. Estado de
Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte e oito hectares .e .dez ares
(228,10 iha), delimitada p-Ul um polígono ihegulal', que tem .nn. vértice
na barra do Córrego da oâocatna com
o Rio da Conceição e os lados, 'o partir dêsse vértice os seguintes comprimentos ,e rumos verdadeiros; mil Oi...
toccntos e oitenta e cínoo metros' .. ,
(1. 885m) , dezesseis graus quarenta e
cinco minutos sudoeste (169 45' SW);
seiscentos e oitenta metros ({l80ro)
quarenta e dois graus quinze minutos
noroeste (429 15' NV!): -níl e dez mêtros \1 _Olom), sessenta e quatro graus
trinta minutos noroeste (64° ao NW);
mil quatrocentos e ctnquenta metros

(1. 450m) " trinta e seis graus trinta
mínums nordeste (369 30' NE>; i;)elscentos metros <800:D). oitenta graus
nordeste (809 NE); duzentos e seten-'
ta metros (270m), cínquenta mniu-.
tos sudeste .(Ü050'gm ; trezentos me.
-tro, (300m), cinquenta e cinco graus
cínquenta e cinco minutos nordeste
(559 55' NE): trezentos e oitenta
metros (38Üln), trinta é cinco graus
trinta e cinw minutos sudeste (35 9

35' SE)_

Pal'ágrMo QnIcO. A execução úQ;
presente autorizacâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51:726, de 19 de
fevereiro de 1963. e da Resolução

CNE'N nv 1-63 de 9 de janeiro de
1953, da Comissão Nacional de Ener;
gia Nuclear ..

Art. 29 O titulo da autortzacãc de
pesquisa, que será uma via autêntíea
dêste Decreto, pagará e. taxa de deis
mil duzentos e noventa cruzeiros (cr$
2,290,00) e será válido por .doís (2)
anos a contar da data da transcrição no lrvro próprio de Registro d;as
Autorízocões de PesqUisa._
Art _ 39 Revogam-se as dísposíções
em contrário.
.
Brasília, 24 de agôsto de 15'64.; ~439
da Independência e 76 0 da R'ê'pÚbllca.
H. CASTELI,O BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.196 -

DE 24 DE

AGÔSTO DE 1964.

Autoriza o eiaaaao brasileiro Agostinho Homem Toledo a pesquisar
mica no município de Cataçuases,
Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, utendo
(1:3. atribuição que lhe confere o &'l;t.
87, nc I, da constituição e nos. têr...

mos do Decreto-lei nc L9S{i, de 29 de
janeiro de 1940 (Oódígc de MU1QSl,
decreta:
Art . 1\1 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ag-ostinh o Homem Toledo
a pesquisa-r mica em terrenos de ;11'0prtedade de Agostinho Homem ToIeda e Sebastião' Arriare de Melo no
lugar denominado' Fazenda Laa-anjel-,
ras, distrito e município de Câtaguases, Estado de Minas Gerais, numa
área de cínquenta e três ares (0,53

Aros
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queira a pesquisar caulim e quartzito
em terreno de sua proprtedade .no
lugar denominado Sitio Rarael . V~
Iho, distrito e município de Santana
de Parnaíba, Estado de São PaUlO.
numa área de quatro hectares trinta
e vum ares e oitenta centrares
.
(4.3130 [la) delimitada por -um pcíígono irregular, que tem um vértice
.'0, cento
e quarenta e nove metros
(149m), no rumo magnético de setema e set-e graus cinqüenta e cinco
mmutos sudeste (77 9 55' SE) ·do canto leste (E) da casa de Ivan Ait e.
os lados a partir dêsse Vértice, os' seguintes comprimentos e rúmos magnéticos: cento e quatro metros e cínqüenta e dois graus nordeste (529
NE); quarenta e cinco metros e cinSE) •
qüenta centímetros (45,õO-m), trinta.
e
seís graus nordeste (369 NE); ses"Parágrafo nmco. A execução da
senta e cinco metros' e cinqü-enta
presente autortzaçâo rrca SUjeita ás
centímetros (65,5{}m), quarenta e seis
estipulações do Regulamento aprovaco
graus cinqüenta e cinco minutos
pet- Decreto nv 51.726, de 19 de fenordeste \4,-{)955' NE); cento e sesvereiro de 1963, e da Resolução CNEJ.~
senta metros (l6Dm); oitenta e quanc 1~ 63, de 9 de janeiro de 1963 da
tro graUs e vinte minutos sudeste
Comissão Nacional de Energãa 'NU,;,
(8o:í!? 20' SE); cento e cinqüenta meclear .
,
tros (150 mi dez graus sudoeste {10o
Art. 29 O titulo da autcrtsecjo de
SW); cento e noventa e dois metros
pesqtüza, que será uma via autêntica
(192m), setenta e quatro graus e dez
dêste necr,"'·( pagará a taxa de tre.,
minutos sudoeste (749 10' 'SW); cenzentos cruzeiros (Cr$ 300,(0) e será
to e vinte e sete metros (l27m), cínválido por dOIS (2) anos '" contar da
qüenta e seis graus trinta e cinco
data da transcrição no livro próprio
rnin~tc-s noroeste (56Q 35' N.W):
de Registro das Autorizações de PesParágrafo' único.
A execução da
quisa.
presente autorização fica sujeita às
Art. 99 Revogam -se as dísposrestipulações do. Regutamemo aprovações em contréeío.
do pelo Decreto nc 30,230, de 19 de
9
Brasília,24 de agôsto de 1964; 143
dezembro de 1951," uma vez se verida Independência e 769 da República;
fique a existência na jazida, como
associado de qualquer das substânH CA8T;ELLO BRANCO
cias a que se !"efereo art. 29 do ciMauro, Thtbau
tado Regulamento ou de outras substâncías díscrímínadas pelo C-ons-elho
Nacional de Pesquisas.
DECRETO N9 54.197 - DE 24 DE
Art. 2Q O titulo da- autortzacão
AGô8TO' DE 1964
de pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa
Autoriza a cidadã brasileira Rasaria
de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e
Rodrigues de Siqueira
pesqutsar
será válido por dois (2) anos a conceulim e quarteito no município
tar da data da transcrição no livro
de Santana de Parnaíba, Estado
de São Paulo.
.
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.
O Presidente da República, usando
Art. 3Q .~evogam-se as disposições
das atribuições que lhe confere o arem eontrárío.
tigo 87, ne I, da Constituição e nas
têrmos do Decreto-ler nv 1. 985, de 29
Brasilia, 24 de agôsto de 1964; 1439
de janeiro de 1940 (Código de Mida Independência. e 769 da República.
nas). decreta:
H. CASTELLO BRANCO
Art; 1° Fica autorizada a cidadã
brasileira Rosaría Rodrigues d-e siMaur~ Thibau

ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a cito
metros (8m), no rumo magnético de
setenta e dois graus sudoeste 029
SWl do marco quilométrico número
cíne .. (Km 5) da rodovia. BR-82, no
trecho Cataguases - Leopoldína e aS
lados a partir dêsse vértice, os segumtes COmprimentos e rumos. magnéticos: cínquenta e cinco metros
(55m), dez graus e trinta minutos
sudeste (109 30' SE); cento e vinte
e oito metros (128m), clnquenta graus
e quinze minutos noroeste (509 15'
NW); setenta e três metros (73m) ,
trinta e sete graus e quinze minu-.
tos nordeste (37° 15' NE); noventa e
.seis metros (96m) , vint-e e oito graus
e trinta minutos sudeste (289 30'

a.
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DEORE'TO NQ 54.198 AGÔSTODE 1964
Autoriza o cidadão
dio Netto Júnior
vão, ,no MunfcípiQ
Xingu, Estado do

DE

24

DE

brasileiro Custó-

a pesquisar car...
'de São 'oFélix do·
Para.

DEGREI'O Nv 54. 199 AGÔSTO DE

DE 24 DE

1964

Autoriza o ciüaâão brasileiro Antonio
lVfotta Netto a pesquisar areia
quartzosa, ao Município de Mongay'itá, Estc.do de São Paulo.

O presidente da República, usando
dar atribuição que lhe confere o artigO 87, nc I, da. Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti..
go 87, nv I, da Oonstdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas).

Art. 1Q F i c a autorízsdo o cidadão
brasileiro Custódio Netto Júnior, BJ
pesquisar carvão em terrenos devo..
lutos no lugar denominado Rio Fres..
co, distrito de Gradaus, Município de
São Félix do Xingu, Estado do Pará,
numa área ,"ie oíto hectares ottem,s e
ha) , delímítada por um retângulo,
que tem um vértice a seis mil cento
e cinqüenta e sete metros e oitenta.
centímetros <6.157,80 m) , no rumo
verdadeiro de trinta e seis graus cinqüenta e cinco minutos noroeste (36Ç
55' NW); da barra. do Igarapé, do
Barreiro no Rio Fresco e os lados
divergentes dêsse vértice, os seguín..
tes comprimentos e rumos verdadeí-

Art. 19 Fica autorizado o cidadão
bras.Ieíro Antonio Motta Netto a pesquisar areia quartao..a em terrenos de
proprledads da Sociedade Cívil: Imobiliária: Moraes & Sallomica Limitada.
no lugar 'denominado sitio Guanuran..
ga, Gleba 0-3, Distrito e Município de
Mongag'cá,
Estado de São Paulo,
numa área de mil hectares (1.<JO()
três ares e setenta e um centdaa-es
(8.8371 ha) , deltmítada por um polígo..
no irregular, que tem um vértice a
cem metros (100m), no rumo verdadeiro de cinqüenta e. cinco graus'
trinta e nOVe minutos noroeste ...
(55"39' NW); do marco cravado' próximo à confluência do Rio Pitungaba
com o Rio Barranco AIto e os lados
a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
(lento e quarenta metros (l4tl)m) ,
trinta e quatro graus vinte e um mi..
nutos sudoeste (34l?21' SW); cento e
vinte e um minutos. sudoeste (7 921'
SW); cento e v'nte e oito metros
(l'28m), cinqüenta e ..cinco graus trinta. e nove minutos noroeste (559 39"
NW); cento e oitenta. metros (180m),
sete graus .vín te e um minutos nordeste (7921' NE); quinhentos e, trinta
metros (53{)m), trinta e quatro graus
vínte -e um minutos nordeste (34°2.1'
NE); cento e vinte e 'oito metros
(128m), cinqüenta e cinco graus
trinta. e nove minutos sudeste (5,5939'
SE); trezentos e noventa metros
(39Qm)·, trinta e quatro graus vinte e
um minutos sudoeste (34921' SW).

TOS:

dois mil metros (2,000 m) , trtn-

ta graus noroeste (3M NW); cinco
mil metros (5. OOOm) , sessenta graus
nordeste (609 NE).
'
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51.'726, de 19 de
fevereiro de 1963, e dia Resolução
CNEN nv 1..63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 2° O título da autorização de
_,pesquisa, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa' de
cinco, mil cruzeiros (Or$ 5.000,00) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisaa.
Art. 31? Revogam"se as disposições
em contrário.
Brasília, 24 de agôsto de 1964; 143?
da Independência e 761? da República
H.

CASTELLO· BRANco

Mauro Thibau

decreta:

Parágrafo único. A execução' da
presente autorização fica SUjeita àP
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230. de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se vcntt;
que a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
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díscrímtnadas pelo Oonsetho Nacional
de .pesquísa.
Art. 2Q O titulo da autorização de

pesquisa, que. será uma via autêntica
dêste Decreto,· pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,ooJ e será
válido por dois {2) anos -a contar da
data (Ia trans crtçâo no t'vro próprio
de Re'~l.sko das Autoríeecôes de Pcsquisa.
Art

39 Revogam-se ..-\.."i disposições
.
.

em coctráríc

Brasília, 24 de agôsto de 1964; 1439
da jndep-ndêneír e 76l? da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRJETO N° 54.200 AGÔSTO DE

DE 24 DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro Djahy
Farima Romero a pesquisar caulim
no Iâumicipio de Magé, Estado do
Rio de Janeiro,
o

d

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

go 87, ne T, da Constituição e nos têrmos de Decreto-lei nv 1.98'5, de 29 de
jane'vo de 1940 (Código de Mínas i ,
decreta:
Art , 1° Fica autorizado o cidadão
brasí.eír-, Djahy Farína Romero a
pesquisar caulím em terrenos de propriedade de Geraldo Gomes Pereira,
Izabel SIlva Morais e Lutze 'I'appasser no rugaa- denominado Parque srcssa Senhora da Ajuda, Distrito de Guapímírím, Município de. Magé; Estado
do Rio de .Ianeiro. numa ares. de .rês
hectares e v-r-te ares (3,20 1:]a) nelími tada por um polígono retíltneo
irregular, que tem um vértice a sete
metros (7m) , D( rumo verdedeirr de
cinqüenta e dois graus e ouínze minutos sudoeste (5.29 15' SW) do cruzamento dos e.xos das Estrada.:~ quinze
(5) e dezesseis
(li)) e :)8 lados a
partir dêSse' vértdce, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros.
duzentos e um metros (2Ü1m), sete
graus e quinze minutos sudoeste .; ..
(79 15' SVV); cento quarenta e um
metros e quarenta centímetros ." ...
(l41,40m), oitenta e nove grat-: "U
doeste (8'9Q SW); duzentos metros
(200m), um grau cu-c'enta -minutos
nordeste (l94'Ü' N!E); cento e seasenta metros 060m), noventa graus nordeste (900 NE) .

Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do· Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de-qualquer das substâncias ao
qu-e Se refere c art. 29 do citado Regulamento ou de outras substâncias
discriminadas pelo Conselho Nacional
de pesquisas.
Art. 29 O titulo da autorraaçâo de
pesquisa, .que será uma via autêntica
cêste Decreto, pagará a taxa de trea-v-tos cruzeiros (Cr$ 300,(0) € sere
vr ',::10 por dois (2) anos a contar da.
date da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de PeSquiea.
Art. 3l? Revogam-se as disposições
em contrário.
Braszna, 2'± de agôsto de 1964; 1439
da Inc ependêncía e 769 de. aepública,
H,

CASTELLO BRANCO

Mauro -Thibau

DECRETO NQ 54,201
AGÔSTQ DE 1964

DE

24

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Roberto
Cohen a pesquisar manganês no
Mwnicípio de Canumã, Estado do
Amazonas~

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuíçâo e nos têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29 de
janeiro de 19".40 (Código de: Minas).
decreta:
Art. 1 Fica autorizado o cidadão
braslleíro Roberto Cohen a pesquisar
Manganês em terrenos devclutos no
lugar denominado Cupim, Distrito e
Município de Canumâ, Estado do
Amaaona.s, numa' área de quinhentos
hectares (500 ha) deltmítada por um
retângulo, que tem um vértice a emco mil metros (5. O{)Om) , no rumo
verdadeiro Este (E), da barra d-a Rio
Sucundurtzínhc no Rio Sncundur! e
os lados divergentes dêsse vérrtee, os
seguinte" comprimentos e rumos. verdadeuos: mil metros (1,000), norte
(N); cinco mil metros (5.-o00m), este
Q

(E) .

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica SUjeita as
estIpulações do Regulamento aprovado peio Decreto nv 3ü.:t'JU. uc 1>' ne
dezembro de 1951, uma vez se venn-
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que Q existência na jazida, com~ associado de qualquer das substâncías a
que se refere o art. 2(1 do citado Regulamento .ou de outras substânc.as
discriminadas pelo Conselho Nacional

de Pesquisas.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de cinco
mil .cruzeiros (Cr$ 5.000,00) e será

válido ~Qr deis (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio

ele Registro das Autorizações de Pesquisa.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Bresiha, .24 de agôstc de 1964; 1439

da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLQ BRANcO

Mauro Thibau

DE0R:.ETO NQ 54.202 - DE 24 t)E
AGÔSTO DE 1964

Concede reccnhecimetitc ao Curso de
Auxiliar de Enfermagem da Escol4
de Auxiliares de Enfermagem Ponte.
Nova, de ttacira, Estado da' Bahia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arbígo
87, item I, da Constituição, .e tendo
em vista o que consta do processo
nc 24.739-62, do Ministério da gducação e' cultura. decreta:
Art. 19. E' concedido reconhecimenta ao Curso de Auxiliar de Enfermagem, da Escola de Auxiliares de
Enfermagem Ponte Nova, mantida pela Missão do Br~sil central, em Itaeira, no Estado da Bahia.
Art. 29. :il;ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação
Brasília. 24 de agôeto de 1964; 143"
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Flavio Laceràa

DEClREI'O N9 54.203 AGÔSTO DE

19M

DE

2'4

DE

Determina a obseruãmcia, no Brasil,
das Normas e necomenaacõee COítSH
tantes do nôvo texto do Ânexo S à
Convenção, da AviaçM Civil tniernccísmat (5i). edição), que dispõe sôbre a facilitação do transporte
aéreo,

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

~C~U

go8'T, item I, da Const.tuição Fe_
deral, e

Atendendo a que, nos têrmos ~ dta.
Convenção da Aviação Civil Interna..
cíonal, firmada em Chicago em 1944 e
promulgada pelo Decreto U9 2'1.713, de
27 de agôsto de 194€, o ,Brasil se comprometeu a observar as Normas e Re..
ccmendações Internacionais que, sob a
denominação de Anexo à 0">1'lVen0J.o,
forem adotadas com aprovação da
maioria -dos Estados Contratantes,
ressalvada a reculdade : de cada um
notífdcar as diferenças' com que as
observará nos casos em que colídírem
com a sua legislação ou não .aa consederar convenientes aos mtcresscs

nacsonaís:

Atenõencn e que o Brasil se manifestou ravoràveímente à aprovação.
com restrições, do citado Anexo 9, no
texto que constituí sua 1j.:.t edição, de
acôrdo com 0.5 estudos procedidos pela.
Comissão Intermínieterial para. Facilitação do Transporte Aéreo, constituí.
da por representantes dos Ministérios
da Aeronáutica, das Relações Exteriores, da saúde, da Justiça e Negócios
Interiores, da Fazenda e da Agricultura;
Atendendo a que o nt·v'O texto do
Anexo 9 à Convenção da Avíaçâo Civil Internacional , quer contem as
Normas e Recomendações para facilitação dos transportes aéreos interna..
cíonaís, foi adotada, na torma da referida Convenção tendo o Brasil no..
tíficado ~,"j "diferenças" com que a
aplícerá, de acôrdo com' o sugerido
pela referida Comissão rntermtníate-

rtat: e

Atendendo também a que algumas

disaoslções do Decreto nc

49.621~B,

de

29 de dezembro de 195'Ü. que dispôa
sôbre documentos e prccedimentoa
para despacho d.P.~er()naves em serviço internacional. devem ser ajust.ad"3.S às Normas do Anexo 9 em sua 0lJ.
edíçâo, bem como às disposições da.
Lei nc 4.322, de 7 de abril de !SD4,
decreta:
Art. 19 As Normas do Anexo' 9 à
Convenção da êvíação Civil Interna..
cional, firmada em Chicago em 1-944
e promulgada pelo Decreto nv 2:1.713.

de 27 de agôsto -íe lS4.t serão obser;
vades no Brasil de acôrdo com o nõvç
texto que acompanha o presente Deereto e que constdtui a 5t.\ edição co
referido Anexo 9, com as diferenças
notificadas à Organxzaçâo -de Aviação

ATOS
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Civil jnternaclonal (OAcD, relativamente aos parágrafos 2.20, 2.30.1, 3.6,
3.11, 3.12, 3.1'8, 3.20, 4.16-, 4.18 4.2,9
e Apêndice 4 ao mencionado Anexo.
ATt. 2\1 A..3 díspos'ções do .A nexo 9

índícadas como Recomendações, que
têm caráter racultatívo, deverão ser
levadas em consíderaçãn pelas autoridades públicas, tendo em vista as
díferencas Indicadas em seguida aos
parágra.fO.3 3.4.4, 3.6-.1, 3.19 e '4.16.
Art. 3Q A Declaração Geral de, que
tratam os arts. 3'>, 49 C 7 9 do Decreto
nv 49.62'1-B, de 29 de dezembro de
1960, deverá ser apresentada em quatI'O (4) vias; e c "Cartão de Emoar.,
que Desembarque, previsto no artigo
8° do mesmo Decreto deverá ser entregue pelo passageiro à autoridade de
Políc.a em uma ('1) via.
ATt.49 Revogam-s-, as disposições
em con trárío.
Brasília, 24 de agôato de 1964: 1430
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Milton Campos
Vasco da Cunha
Oetasno Bulhões
Nelson Freire Laoenête Wanderley
Raimundo Brito
Hugo de Atmeiaa Leme

NORMAS E RECOMENDAÇõES
INTERNACIONAIS
CAPÍTULO I

Definições e Aplicação

A) Definiçõ€'s;
As expressões que se Seguem, qcando usadas nas Normas e Recomendações sôbre Facilitação; têm 06 seguintes significados:
Aeropõrto

internacional

'I'odc

aeroport-o designado pelo Est~do Contratante, em cuj-o t.erritór·io~stiwr
situado, como um aeropôrt u de en~
trada e de saída de tráfico aéreo ínternacíonal, onde são satisfeitas as
formalidades de alfândega, de polícia,
de Saúde pública, de quarentena agr
cola e demais formalidades análogas.
í.,

Aeropõrto franco - Aeropôrto tn,
ternacícnar onde, desde que permaneçam dentro de uma área determinada até o momento emrque forem
encaminhados, por, via aérea, para
um ponto fora do território do Es~
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tadc, os tripulantes, pascageíros, bagagens, .carga, malas postais e previsões de bordo possam ser desembarcacos 01,1 descarregados, possam permanecer e ser transbordados, sem-éstarem sujeitos a direitos e 'iaXI1S
aduaneiros e, salvo em circunstâncias especiais, a qualquer Inspeção.
Agente autorizado - Pessoa 'JUUll~
ficada para representar um operador
e, p-Or êle ou em seu nome, autorizada a satisfazer tôdas as formalidades relacionadas com a entrada e
despacho de suas aeronaves, trfuulaçâc, passageiros, carga, rouba postal,
bagagem e provisões de bordo.
A

r.rea

Bagagem não acompanha-da -

Ba-

Area de transito direto -

especial estabelecida em um aeroporto internacional, ou na sua prcxirmdade; com aprovação das autoridades
competentes e sob sua direta supervisão, destinada a receber o tráfico
que sofre parada de curta dur-ação em
sua passagem através do Estado
Contratante.
Autoridades públicas órgãos e
funcionários de um Estado Contratante responsável pela aplíce çâo e
observância das leis e regulamentos
do Estado que se relacionem, sob
qualquer aspecto, com estas Normas
e Recomendações.
Bagagem - Bens pertencentes aos
passageiros ou tripulantes, transportados a bordo de uma aeronave mediante aeôrdo com o operador.

gagem não transportada na mesma
aeronave em, que viajarem os passageiros e tripulantes a quem pertença.
Carga - Todos os bens transportados em uma aer-onave, exceto mala
postal, provisões e bagagens.
Ccrreçamento _ A colocação de
carga; mala postal. bagagem ou provisões a bordo da aeronave, a fim de
serem transportados por Via aérea,
COm exceçàr, das que já tívarem sido
carregadas em uma escala anterior do
meemo vôo em trânsito (thrcugh-fêlght) .

Ccanatuiante da aeronave' _ .I?il6to
responsável pela operação ,e segurança da aeronave durante_o tempo de
vôo.
Descarregamento _ A retirada da
carga, mala postal, bagagem ou provisões de uma aeronave enós o pouso, com exceção daquelas que continuarem a viagem para a. escala se..
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guinte do mesmo vôo em trânsito
(bhrough-fltght) .
Desembarque

A saída de tripu-

lantes e passageiros de bordo de '.U11a
aeronave, após o pO-q60, exceto dos
que continuem a viagem para a ctaP':1 seguinte do mesmo vôo em trânsito (through-fldght) ,
Disposições relativas ao trânsito di:"

reto - Disposições especiais aprovadas pelas. autoridades públicas competentes. de acôrlo com as quais o
tráfico que

80f1'0

parada de curba du-

ração em sua passagem pelo Estado
Contratante pode permanecer sob contrôle direto daquelas autortdades .
Embarque - A entrada de tripu
lantes e passageiros a bordo de uma
aeronave a fim de iniciar um vôo,
exceto dos que tiverem embarcado em
uma escala anterior do IDeGmO vôo
em trânsito (through-füíght) .
Emprêsa de transporte aéreo
Qualquer emprêsa de transporte aé-

reo que oferece ou
aéreo internacional
me estabelecido no
venção da Aviação
nal.

opera um serviço
regular, -onrorArt. 9-6 da COnCivil Internacio-

Equipamento de aeronave - Artigos para uso a bordo da aeronave,
durante o vôo, inclusíve equipamento
para primeiros auxílios médilos e para. socorros, com exceção .de provisões
e peças sobressaâentes ,
Equípamento de terra -

.Artdgcs de

natureza especial para manutenção,
reparos e serviços de uma aeronave
no solo, inclusive equipamentos de
teste e verificação, e os utilizados para embaruue e desembarque de pas-'
sageírox e para maníptzjaçâo de carga.
Estado de matrícula O Estado
Contratante em cujo registro a 'aeronave está matriculada.
Mala postal Correspondência. e
outros objetos confiados pelas admínistrações postais, pare. entrega a outras administrações postais.
Operador - Pessoa, organização ou
emprêaa que se dedica ou se propõe
dedicar-se à explora çâo de aeronaves.
Peças soõressalentes r: Artigos para reparação ou substituição destinados a serem incorporados às aeronaves, inclusive os meteres e hélices.
Provísões Artigos de consumo
corrente para uso ou venda a bordo
da aeronave durante o vôo, inclusive

os destinados aos serviços de comjssariado a bordo.
Tripulantes - Pessoa designada pelo operador para exercer função a
bordo de uma aeronave durante o
tempo de vôo,
Tripulante de vôo - Tripulante tituje r de uma Licença, encarregado de
exercer tunçôes essenciais à operação
da aeronave durante o tempo de VÔO,
Visitante temporário Qualquer
pessoa. sem distinção de- raça, sexo,
língua ou religião, que desembarque
e entre no território de um Estado
Contratante que não seja aquêle em
'que a pessoa normalmente: resida: la
permaneça por período não superior
a três meses com finalidades não imigratórias. tads como turismo. recraaçâo. esportes. saúde, razões de iamília, estudos, peregrmações religiosas
ou negócios; e não exerça nenhuma
atividade remunerada durante sua estada no território vísítado.
Vôo em trãmstto Determinada
operação de aeronave, identificada
peão operador com o UlSO do mesmo
símbolo ou designação durante toco
o percurso. .10 'ponto de origem jo vôo
ao seu ponto de- destino com ~ôdas as
escalas intermediárias (through-rlfght) .
Zona franca -

Area onde as mel' ...
cadoríae, sejam elas de origem nactonal ou estrangeira, podem ser admitidas, depositadas, armaz"e.nadas. em...
pacotadas, expostas, vendidas. tratadas ou manufaturadas e da qual pedem ser removidas para um ponto fora do território do Estado, sem estarem sujeitas a direitos aduaneiros ou
taxas Internas de consumo ou, salvo
ctrcunstâncías especiais, a qualquer
inspeção. A,,; mercadorias de ortgcm
mecíonal admitidas em uma zona
franca podem ser consideradas corno
sendo exportadas.
B) Ap}icaçâo:
As dísposiçôes destas Normas e Recomendações apucar-se-âo a todas as
categorias de exploração aérea, exceto quando uma disposição referir-se,
especificamente, a um único tipo de
exploração, sem mencionar quaisquer
outros.
CAPíTULO

rr

Entrad(z e saida das aeronaves

A) Generalidades: /
2.1. Os regulamentos e procedimentos nacionais aplicáveis ao deepa-
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eho de aeronaves não serão menos favoráveis que os aplicados ao de ou-

tros meios de transporte,
2.2. Os Estados Contratantes providenciarão a fim de que os procedimentos para o despacho de .aercna..
ves sejam aplicados de modo a ::011·
servar a vantagem da rapidez merente ao transporte aéreo.'
2.3. Nenhum documento será exígído dos operadores, pelas autorídades públâcas, para entrada e saída de
aeronaves, além dos previstos neste
Capítulo.
Nota: Esta disposição visa a evitar
que os formulários-padrão sejam alterados com a aposição de marcas ou
símbolos nacionais.
B) Descrição, finalidade e uso
d06 documentos da aeronave:
2.4. A Declaração-Geral (SaídaEntrra.da) será feita conforme o modêjo contido no Apêndice 1 e límítar-se-á aos itens· dêsse modêlo. Será fornecida na base "de aeroporto a
aeroporto" e constituirá o dccumento fundamental para desembaraço,
quer na entrada, quer na saída, da
aeronave. Substituirá documentos taís
COmo declarações separdas de entrada e de saída, declaração sanitária.
da aeronave e manifesto de tripulantes, e será utilizada:
a) para o desembaraço, quer de
entrada, quer de saída, em todos os
aeroportos, de aeronave engajada na
navegação aérea internacional; e
b) Para a declaração, às eutortdades púbhcas competentes, da. tripulação, dos passegelros, da carga,
malas postais, das provisões e das
bagagens.
2.4.1. Quando o Estado Contratante tiver eliminado .Q Manifesto de
Passageiros _e não mais exigir a Declaração-Geral (exceto para fins de
comprovação) aceitará, à escolha do
operador, a Declaraçâc-Geral ou um
atestado apropriado, assinado pelo
Agente autorízadc ou pe:b'o comandante da aeronave, em uma página apenas do Manifesto de Carga. O atestado no Manifesto de Carga pode ser
fornecido por meio de um carunbo.
Qurando o operador preferir fornecer
o atestado no Manifesto de Carga e
não houver carga, malas postais proVisões ou bagagens emoo-rcadas ou
desembaroadas, fará constar esse circunstância. no Manifesto.

2.4.2. Os Estados Contratantes
aceitarão a Declaração-Geral quando
assinada quer pelo agente autorizado,
quer pelo comandante da aeronave
mas poderão exigir, quand-o necessá~
rio, que a parte relativa aos serviços
sanitários seja assinada por Um membro da tripulação, quando a Declaração-Geral tiver .síõo assinada. por
pessoa que não seja membro da trípulaçâo.

2.5. Quando o Estado Contratante
exigir a apresentação, na entrada e
na saída da aeronave. de informações Iímitar-se-âo à anotação do
número de tripulantes a bordo, que
será inscrito na Declaração-Geral,;;a
coluna intitulada "Número total de
tripulantes" .
2.6. Recomendação - 03 Estados
Contratantes não deverão exigir a
apresentação do Manifesto de Passageiros.
2.B.l. Recomendação Nos Es..
tados Contratantes em que não for
exigida a apresentação de lista de
nomes. de passageiros, as autoridades
públicas não deverão exigir mais do
que a. anotação. na Declaraçâo-Geral, do número de passageiros que embarcam ou desembarcarem, conforme
o caso, e o número dos que "passarem
pelo aeroporto. no mesmo vôo.
Nota: O objetivo desta Recomendação é eliminar. desde que seju possível, qualquer anotação na Declara..
çâc-Geral relativa aos passageiros.
2.6.2. O Estado Contratante que
continuar a exigir a apresentaçác do
Manifesto de Passageiros, em lugar
de uma anotação na Declaração-Geral, adotará o modêlo estabelecido no
Apêndice 2 (Manifesto de Passageiros) e Iimítará suas exigências aos
itens nele contidos.
2.7. O Estado Contratante que continuar a exigir a apresentação do -Mantrcsto de Carga a dotará .o modêlc
estabelecido no Apêndice 3 (Manifesto de Carga) e limitará suas exigências aos itens nêle contidos.
2.7. 1. Recomendacão -

Os

usse...

dos Contratantes deverão dispensar a
exigência do preenchimento da :~-o)u
sa intitulada "Natureza das mercadorias" no Manifesto de Carga. exceto nos casos em que, em virtude de
disposições regulamentares espeeíaãs,
essa exigência seja. solicitada no mo..
menta da chegada.
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2.8. OS Estados Contratantes não
exigirão a apresentação da declaraçâo escrita da mala postai além do
que contiver o formulário AV7, prescrito peja Convenção Postal Universal de Ottawa (l957l. Os operadores
que transportarem male postal apresentarão quando solícítados pelas autoridades aduanetras, um exemplar
do respectivo- formulário AV7, que
lhes será devolvido após verificacào,
nos casos em que êsse documento não
tiver sido fornecido pelas auturtdades
postais para fins de desembarace
.aduaneiro.
2.9. 06 Estados Contratantes não
exigirão a apresentação de declara...
çâo escrita de: provisões que permaneçam a bordo da aeronave. Com relação às provísbes carregadas ou descarregadas de uma aeronave, os Estados Contratantes que continuarem a
exigir a, apresen ~.",çào de uma' neclaração escrita dessas provisões limitarão as informações solicitadas ao mínimo possível e simplificarão o máxí..
mo possível o seu desembaraço.
2.10. Os Esta-tos Contratantes não
exígirâocacapresentacào de lista co
número de volumes de bagagens
acompanhadas. Os operadores que
transportarem bagagem tornecerâo,
medíante csollcítaçâc das autoridades,
tôdas as informações de que dispuserem, quando não tiverem sídc for ..
necídes pelo passageiro, para fins de
despacho aduaneiro.
C) Procedimento de saída:
2.11. Os Estados Contratantes não
exigirão que
agente autorizado ou
o comandante de. aeronave entregue
às autorrdedes públicas competentes,
antes da saída da aeronave, mais do
que:
a) três vias da Declareção-Geral ;
b) três ViM do Manifesto de Pessageírcs, quando exigido, relacionando Os passageiros embarcados de
acôrdo com os respectivos pontos de
desembarque;
c) duas vias do Manifesto de Carga. quando exigido, relacionando a
carga e a bagagem não acompanhada de acôrdo com OB pontos de descarga;
d) duas "718.-.') de uma slsta simples
de provisões, quando exigtda, .'el3.<.'10nandc as provisões carregadas.
2.12. Se não embarcarem passageiros, carga, mala postal, provisões

°

ou bagagens, nenhum docume-nto rela uvo à aeronave será exigido a não
ser a Declaraçâo-Geral (que deverá
mencionar a circunstância). ou, se
forem aplicadas as dispcslçôes do
parágrafo 2.4.1, o Manifesto de
Carga .
2.13. Uma VÍa da Declaração-Geral, entregue pel!o agente autorizado
ao comendanee j~ aeronave, será assinada ou carimbada pelas autorídade.s públicas competeures e devolvida
ao comandante da aeronave na.ra
construir o despacho de saída .
2.14. Recomendação - Quando tal
procedimento facilitar a partida da
aeronave, os Estados Contratantes deverão permitir que os operadores que
tenham fornecido dadÜ\S~st-ati5ticos
para obter essa, permissão, utilizem
pesos padronizados de bagagem para,
volume de bagagem ou pare. 0. total
de bagagem -de cada passageiro.
D) Procedimento de entrada:
2.15. Os Estados Contratantes não
exigirão que o agente autortsado ou
o comandante da aeronave entregue
às autoridades competentes, na chegada da aeronave, mais do que:
a) quatro vdas da Decbaraçâo-Geral;
b) cinco vias do Manifesto de Paseagsíros, quando exigido relacionando os passageiros que desembarcam
de acôrdc com seu ponto de embarque;
C) três via.sdo Manifesto de Cal'..
ga; quando exigido, relacionando a
carga e a bagagem não acompanhada descarregadas. de acôrdo com seu
ponto de carregamento;
d) duas vias de uma lista simples
de provisões, quando exigida, relaclc...
nando as provisões descarregadas.
2.16. Se da aeronave não forem
desembarcados passageiros nem cargas, ma-lapostat" provisões ou bagagens, nenhum documento da aeronave será exigido, exceto a DeclaraçãoGera} (que deverá mencionar a círcunstâncíaj , ou. se forem aplicadas
as dispoelçêes do parágrafo 2.4 .1, o
Manifesto de" Oarga..
E) Escalas ccn secutivs s em
dois ou mais aeroportos Internacionaíe no mesmo Estado contra-

tsnte:

2.17. tceeomenaacõo -/ Os EstadosContratantes, não deverão exigir, pa-
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Ta a entrada - ou saída de aeronave,
documentos ou procedimentos diferentes -ou além daqueles prescritos
neste Capitulo, no case d& . aeronave
fazer escala em dois _ou mais aeroportos tntemacionats dentro de seus
-territôrios, sem pousos íntermediámcs
no terrítôrío de outro Estado.
Nota: Durante o período rque pnde ser baetante longo no caso de vários vôos privados) compreendido entre o fim de todos os procedimentos
de entrada e o comêç.o dos procedimentes de saída, presume-se que Os
Estados autorizarão a aeronave a
pousar em outro aeroporto não internaciona.l em seu território e não
exigirão outros documentos ou proeedlmentos da natureza dos que cão
previstos neste Capítulo.
.
F)
Preenchdrnento dos documentos da aeronave:
2.18. Recomenâaçâo
Os documentos de entrada e saída de aeronaves deverão ser aceitos se fornecidos em inglês, ou em francês ou
em espanhol. Qualquer Estado Contratante pode exigir uma tradução,
oral ou escrita, em seu próprio idioma.
2.19. Não se exigirá que os documentos previstos neste Capitulo 2
sejam dactílografadca. Será sempre o
preenchimento em letras de .fôrma,
manuscrita a tinta ou lápis-tinta.
2.20. Nenhum visto será exigido
nem serão cobrados emolumentos ou
outra taxa, com relação ao uso de
uuaãquer dos documentos exigidos
para a entrada e saída de aerona-

ves.

"Diferença":
No Brasil sâo
vistos e cobrados emolumentos sôbre os documentos da
entrada das aeronaves.
G)
Desínsetízeção da aeronave:
2.21. Quando a desínsetdzaçãn Iôr
exigida pelo Estado Contratante como medida de saúde pública, essa
exigência será. considerada cumprida,
aplicando-se sôbre as partes da aeronave que PCG3.U!J leva! insetos de
uma área para outra, inseticida. de
fórmula, concentraçâe, e sist-ema de
pulverização recomendadas nela oMS
a aceita pejo Estado, devendo ser
aplicada efetivamente:
a)
na cabina de comando e. nas
partes da aeronave que não possam
~xi;ddos
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ser atingidas quando a aeronave estiver em movimento. tão pe-rto quanto possível da hera da última saída
da aeronave antes de entrar no Es-'
tado e em tempo -suficiente pf,l'a ev~
tar a. demora dessa saída;
b) nas partes da aeronave que
possam ser atingidas quando a aeronave estiver em movimento, depois
da hora de última saída da aeronave
antes de entrar no Estado, seja:
i) através de um pulverizador de
aerosol ou qualquer sistema equivalente, enquanto a aeronave estiver
taxiando Ja rampa para a pist-a, paraa decolagem, ou
ii) se a aeronave estiver couvenientemente equipada, .por meio de
um pulverizador automático de vapor, enquanto estiver em vôo. mas o
mais distante possrvel, e no mínimo
30 minutos entes do primeiro pouso, ou
iii) por outros meios igualmente'
eficazes.
2.22 Recomendação Quando a
desinsetízação tiver sido devidamente efetuada, de aeôrdo com o parágrafo 2.21, e anotada na Declaração,
Geral, tal rato deverá ser aceito
pelos Estados contratante, CCl':t10
prova de que foi efetuada uma deaíneetízação eficaz, a.fim de evitar 8-'
propagação de insetos transmissores.
de doenças humanas, para cuja destruição o inseticida é eficaz.
2.23
Quando a desinsetízação,
como medida de saúde pública, tiver
sido devidamente efetuada. de 8.(;ll!·C.IO
com o parágrafo 2.21, os passageiros
e tripulantes serão autorizados, exceto em circunstâncias especiais a,
desembarcar imediatamente da aeronave.
2.24 tcecomenaação _ Os EStadoS
Contratantes deverão assegurar que'
todo o pessoal encarregado da desmsetização receba informações adequadas sôbre a maneíí'a de: proceder ao
essa desínsetízação.
2.25 Icecomerulaçãc ...... Nos vôos CO!D
escalas intermediárias não deverá
ser exigida a repetição da desínsetizaçâo contra isentos transmissores de
doenças. para cuja eliminação o uso-de inseticida é eficaz, exceto quando.
tiverem sido encontrados a bordo tnsetas vivos transmissores de doences.,
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'ou quando a aeronave procede diretamente .de uma área infectada por
alguma doença transmíssível por in·
sete, para uma área receptiva.
2.26 Recomendaçao - Quando um
Estado Contratante exigir o tratamenta de uma aeronave com .insetdcída, em beneficio da agricultura ou
da: conservação de alimentos, deverá ser empregado apenas um tratamento que satisfaça também às extgêncías de saúde pública.
2.27 Recomendação - Quando são
exigidas pelo Estado Contratante a.
deaínsetízação
ou outras medidas
preventivas, com relação a quarentena agrícola, tal Estado deverá providenciar a fim de que tais procedi-mentos sejam integrados aos do despacho, sempre que isso venha a acelerar o despacho da aeronave e da
carga transportada, na medida, em
que não prejudique a segurança da
aeronave e a eficácia das medidas.
2.28 Os Estados Contratantes as-segurarão que seus procedimentos
,para desinsetízaçâo ou outras medidas preventivas' não sejam prejcdtdais à saúde dos passageiros e trí.pulantes e lhes incomode o mínimo
possível.
Os
Estados' contratantes
2.29
assegurarão que o inseticida ou ou:tra qualquer substância usada no
cumprimento das exigências de saúde púolíca, agricultura ou conservação de alimentos, n'ioseja inflamável e não tenha efeito nocivo sôbre
a estrutura da aeronave ou seu equí-pamento de vôo.
H - Disposições relativas a outros serwíços que não sejam
serviços intemacionazs regula-

res:
2.30 No caso de aeronave matrt-eulada em outro Estadocontratante, não engajada em serviço aéreo
internacional regular, e que esteja
efetuando vôos através de terrrtónc
-de um Estado 'Contratante, seja em
trânsito sem escala, seja com escala
lia território de um Estado Contratante não exigirá aviso prévio dêsses
vôos com prazo superior ao necessá..
-rto para atender às exigências do
..contrôle do tráfico aéreo e das autoridades públicas competentes.
:2.30.1 Os Estados COntratantes
.aceitarâo da autoridade competente

de qualquer outro Estado COntratante a informação contida no plano de
vôo cceno notificação prévia da chegada da ae-ronave, nos têrmos do parágrafo 2.30 acima, desde que essa informação seja recebida pelo menos
duas horas antes da chegada e que
o pouso seja efetuado nwn aeroporto
internacional previamente designado.
A responsabilidade da notificação
aos íuncíonários encarregados do
contrôle, no caso de chegada ou saídas de aeronaves matriculadas em
outros Estados Contratantes, ficará
a cargo da
autoridade competente
do Estado interessado.
"Diferença": No Brasil é exigido aviso com 24 horas de antecedênctà.
'
Nota: As instruções para planos de
vôo estão estabelecidas no Apêndice
D do Anexo 2 "Regras de Circulação
Aérea" .
2.30.2 Todo Estado Contratante
que, por motivo de segurança: de vôo,
exigir autorização especial além da
aoresentaçâo do plano de. vôo, com
elaçâo aos vôos mencionados no parágrafo 2.30, acima. não exigirá que
o pedido de autorização. seja apresentado com mais de sete dias de antecedência da chegada prevista da aeronave no seu território ou do projetado sobrevôo sem escalas através
o território do mesmo Estado.
2.30.3 Os Estados contratantes que
exigirem aviso prévio de pretendidos
pousos de aeronaves em seu, territórios. designarão Um órgão único
através do, qual tais avisos serão
transmitidos.
·2.30.4 Os EStados Contratantes
que exigirem aviso orévic de pretendidos pousos de aeronaves em seus
territórios limitarão as informações
exigidas nesses avisos às prestadas
nos' planos -de vôo,
2.31 No caso de aeronave engajada no transporte de passageiros,
carga ou mala postal, mediante remuneração ou arrendamenb- em ou
c-o serviço que não seja serviço .a;é~
reo internacional regular, se o Est-ado Contratante exigir uma autorização especial para. embarcar ou desembarcar passageiros, carga ou, mala
postal, não exigirá que essa autorí,
zaçâo seja solicitada por via díplomáüca, e:
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a) adotará disposições que permttem que a solução dêsses pedidos
seja dada prontamente
t» tornará eSSa autorização válida
por um determinado espaço de tempo ou número de vãos, sempre que
possível:
c) não imporá direitos,
taxas ou
emolumentos pela expedição dessa
autorízaçâo ,
2.31.1 Recomendação - Os Estados contratantes não exigirão mais
do que os seguintes dados, na 81}11cação do disposto no parágrafo 2.31;
I) nome do operador;
II) tipo e marcas de matrícula da
aeronave;
nl) data. e hora de chegada e de
partida do aeroporto designado;
IV) local ou locais de embarque ou
desemb-arque que; conforme o caso,
pas.sageiros e/ou carga no exde
terior;
V) fínelídade do vôo e número de
passageiros e/ou natureza e quantidade da carga;
-VI) nome, enderêço e profissão do
afretador, se houver.
Nota: Esta dísposícêc tem por fi~
nalidade fazer com que Os pedidos
prévios de autortzaçâo sejam. processados ràpídamente, com base nas
informações-padrão .acima estabelecidas Por exemplo, um Estado que
exige autorização prévia deve providenciar a fim de que, quando os. pedidos contiverem tõdas as informações acima especificadas. não necessitem ser apresentados à autoridade competente com antecedência de
mais de dois dias úteis da daêa prevista do pouso da aeronave. em seu
território.
2.32 Os Estados Contratantes farão
publicar seus regulamentos com reIaçãc aos avisos prévios e pedidos de
autorização mencionados nos, parágrafos 2.21 e 2.22 e comunícá-Ios à

OACI.

2.33 umà aeronave que nêo esteja
engajada em transporte aéreo internacional regular e que esteja efetuando
um vôo para ou através
qualquer aeroporto internacional designado de um 'üstado Contratante, e
é admitida temporàrlamente isenta
de direitos, de acôrdo com o art. 24
da Convenção será autorizada a permanecer nesse Estado por um períooo a ser por êle estab.elecido. sem

que exija uma garantia dos direitos
aduaneiros sôbre a aeronave.
2.34 Nos casos em que a exigência:
de garantia de direitos/ aduaneiros
não possa ser eliminada campIsta·
mente, com relação à entrada e.à caída de uma aeronave estrangeira não
engajada 'no transporte aéreo Internacional, o "carnet de passages en
douane" será reconhecido como constituindo garantia suficiente para 'êsse
fim.
Nota: O "Carnet de passages eu
douane", acima mencionado, é um
documento expedido, sob Os auspícios
da Federação Aeronáutica Internacional, pelos aeroclubes nacíoneís
membros dessa Federação, e constítuí uma garantia de que o seu possuidor, entre outras coisas, fará exportar sua aeronave dentro do prazo
limite fixado pelo Estado em que en,
trar. O "carnet" contém um número
de talões destacáveis, que são retirados pelo seu possuidor e entregues às
autoridades à entrada e à saída.
CAPíTULO

rrr

Entrada e saída de pessccs

A) Generalidades:
A) Os regulamentos e procedimentos aplicados às pessoas que viajam
por Via aérea não serão menos favoráveis do que os aplicados às pessoas que viajam por outros meios de
transporte.
3.2 Os Estados COntratantes pro.vídenciarân a fim de que os procedimentos para o desembarque das
pessoas que viajam por via aérea sej am aplicados de modo a garantir a
rapidez inerente ao transporte aéreo,
3,3 Nenhum documento, além dos
previstos neste Capitulo. será exigido
pelos Estados Contratantes para p,
entrada ou saída de seu território de
turistas ou outros víaítantes tempo-

rnrtos.
B) Exigências e procedimentos de
entrada:

3.4 Os Estados contr.atantes não
exigirão dos visitantes ,temporá.-rios
'viajando por via aérea nenhum outro documento de identidade além
co passaporte válido.
Nota: poderão ser aceitos documentos de ídentddade. t~is como 1JMSa.-
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portes peremptos, cartões naci~mAais
de Identidade e atestados de resídêncía de sstrangeíros, em lugar de passaporte válido.
3.4.1.

No

C2S0 de

um· visitante

temporário ser portador de passa~
per-te válido e não rôr exigido visto
(vide parágrafo 3.5, abaixo), os Es,
t8.C.QS contratantes dêle não exigirão
qualquer outro documento de identí.,
dade, tais como, por exemplo, cartão
de turista, de seus consulados ou das
empresas, antes do início de seu vôo.
Nota - O objetivo desta norma é
que os visitantes temporários possam
ser admitidos à sua chegada sem
que tenham que -fornecer qualquer
outro documento exceto, se exigido,
um Cartão de' Desembarque (vide parágrafo 3.8), abaixo)

e, se exigido,

um Certificado de Vacinação ou Re;
vacinação (vide parágrafo 3.9. abaí;
xo) . Não se deseja desencorajar os
Estados Contratantes de expedir um
car-tão de turista para um estrangeiro
que não possui passaporte, como um
documento credencíando.o a entrar:
em seus territórios, se assim o desejarem.
3.4.2. O Estado Contratante que
expedir cartões de turistas para es~
trangeiros chegando por via aérea de
outro Estado Contratante, providen,
cíarâo essa expedição em todos os
aeroportos ínternaelonaís.
3.4.3. T o d o Estado Contratante
providenciará a fim de que o d04
eumento de identidade do visitante
temporár-io seja examinado por ape,
nas um funcionário no momento da
entrada e da saída.
Nota - Esta disposição destina-se
a assegurar a inspeção do documento
de identidade de um visitante temporário .por apenas uma autoridade, ao
invés de pelas autoridades de Imi,
graçâo e Polícia. Não se pretende
desencorajar as autoridades de Saúde
e Alfândega _de examinar os dccumen,
tos de identidade, quando isso possa
facilitar o desembaraço sanitário, e
aduaneíro do visitante temporário.
3.4.4.

Recomendação -

Os Esba,

dos Contratantes providenciarão no
eentido de facilitar a seus nacionais
1\ obtenção de passaportes sem demora, por preço módico e válido por
cinco anos, no mínimo.
DIFERENÇA - No Brasil o
prazo de valídede é de deis anos,
prorrogável ppr dois períodos sucessivos de dois anos.

EXECUTIVO

3.4.5. Após a apresentação Indí,
vídual, pelos passageiros e teípulantes, dos documentos de identidade,
tais como passaportes ou outros do,
cumentos que os substituam, os funcionários competentes restituirão ímediatamente õsscs documentos, depots
de seu exame, ao invés de retê-los
cem
propósito de exercer um con,
trôle adicional.
3.5. Recomendação - Os Estados
Contratantes deverão' estender ao
maior número possível de países a
prática da caccnçâo do "visto" para
visitantes temporários, através de
acôrdos bilaterais OU ação unilateral.
Nota - Alguns Estados oontretan,
tes já eliminaram o "visto" de entrada com respeito a nacionais de 25.ou mais Estados contratantes,
3.6, Nos casos em que o Estado
Contratante continuar a exigir vistos
de entrada dos visitantes temperários será adotada a prática- de expedir êsses vistos sem despesas, atra,
vés de reciprocidade ou outros meios
aceitáveis e, normalmente sem que
se exija- que ·0 visitante temporário
compareça pessoalmente ao Consu,
lado. Tais vistos serão válidos, notmalmente, por doze meses pelo menos, a contar da data de sua emis,
são, seja qual fôr o número de entra;
das nesse Estado e compreendido que
a duração de cada permanência po-.
derá ser limitada. Entretanto, o referido Estado poderá exigir que o perfodo de validade do visto não exceda o período de validade do pas.,
saporte ou do documento de ídentídade no qual fôr apôsto.
DIFERENÇA - O visto concular. é válido apenas para uma
entrada no Brasil e para início
da viagem dentro de 9;) dias,
contados da data de sua concessão.
3.6.!. Recomendação - Os Esta.
dos Contratantes não deverão exigir
vistos de retôrno para seus próprios
nacionais ou residentes estrangeiros.
DlFERE,.'NÇA. No Brasil e
exigido o visto de retôrno apenas
para 08 residentes estrangeiros.
3.6.2. Recomendaçâo Os "vis.
'tos", em t-odos os casos, deverão con,
ter as seguintes informações, na 01'dem indicada:
1. número do visto;
2. tipo de visto;

°
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quarentártas (peste, côr ela, f e b r e
3. da t a da expedição, indicando
amarela, varfcla, tifo e febre recordia, mês e ano, 'nessa ordem;
Tente), dentro dos respectivos perío4. data de expiração, indicando dia,
dos de lncubacào dessas doencas, conmês e ano, nessa ordem;
forme estabelecido no Regulamento
5, número de entradas autorizaSanitário Internacional.
das;
3.11. Os Estados Contratantes aceí.,
6. duração autorizada para cada
tarão uma declaracão verbal da ba,
permanência.
gagem dos passageiros e, tripulantes.
3.6.3. Recomendação - - Deverão
DIFERENÇA No Brasil é
ser usados no fornecimento das inexigida declaração escrita de baformações previstas no parágrafo
gagem.
3.6.2. os números 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e O e o calendário gregoriano
3.12. os Estados Contratantes ore(cóm os nomes dos meses escritos
tuarão normalmente a inspeção da
P01~ extenso).
bagagem dos passageiros mediante
sistema de amostragem ou seleção.
3, 6.4. Recomendação Quando
o texto do "visto" estiver em outro
DIFERENÇA - .As autoridades
idioma que não o inglês, francês ou
brasileiras não adotam normalespanhol, um dêsses três idiomas demente o sistema de Inspeção por
verá também ser usado.
amostragem ou seleção:
3. '7. neeomenaaoao - Os Estados
3.13. OS Estados Contratantes pro,
Contratantes não deverão exigir dos
vídenciarâo no sentido de que os
visitantes temporários viajando por
membros da tripulação de suas em,
via aérea, nem dos operadores.. em
prêsas de transporte aéreo que não
seu nome, quaisquer informações es.
possuam Licença de Tripulante, pos,
crttas suplementares ou a repetição sere obter. sem dem-ora e gratuitadas já prestadas em seus cdocumenmente, o Certificado de Membro de
tos de identidade.
Tripulação, contendo as informações
mdícades no APêndice 5 e válido pelo
3.8. O Estado Contratante que
período -orr-espondente a seu emprêgo
continuar a exigir, por escrito, inforcorno membro de tripulação.
mações suplementares dos turistas ou
outros viajantes temporários. viajando
3 14. No caso de tripulante de uma
por via aérea, .imitará suas exlgên ,
emprêsa de transporte aéreo, que teeras aos itens e obedecerá ao formato
nha em seu poder sua Licença ao
do formulário estabetectdo no Apên .
embarcar e desembarcar, permanecer
díce 4 (Cartão 'de Embarque/desem.
no aeropôrto onde a aeronave pou.,
barque j . Os Estados Contratantes
sou ou dentro dos ümttes das cidades
aceitarão o Cartão de Embarque/de'acíecentes a êsse aaropõrto e emsembarque, quando preenchido pelos
barcar na mesma -eronave ou em
turistas ou outros visitantes temposeu :próximo vôo de serviço regular,
rários e não exigirão que êle seja
todo Estado Contratante acertará
preenchido ou conferido pelo opera.
essa Licença para admissão tempodor. O cartão poderá sei' manuscrito.
rária no Estado e não exigirá passade f-orma legível, exceto quando fôr
por-te ou visto, desde que a Licença
exigido o seu preenchimento em Ie,
contenha as indicações estacelecídas
tra de fôrma.
'
'no parágrafo 5 L 1. do Anexo 1 e
mais: a) um certificado de que o ti3.9. Nos casos em que fôr exigida
tular pode, a qualquer tempo entrar
prova de· proteção contra cólera, re.
novamente no Estado que expediu a
bre amarela ou varíola, os Estados
Licença
mediante sua apresentação:
Contratantes aceitarão o Oertífícado
b) uma fof-ografia de titular: C) luInternacional de actnacào ou Revagar e data do nasoímentc do titular.
cínacão, nos rórmuràrros estabelecidos
Nota _ A_ finalidade desta norma
pela Or'ganízação Mundial de, Saúde
'é fazer com que a Licença seja reconos Anexos 2.4 do Regulamento Sanhecida como documento de ídantí;
nitário Internacional. 1957.'
dade satisfatório nas circunstâncias
especificadas. quando êle contiver o
3.10. Recomendaçâo - O exame
médico de pessoas chegadas por VIR
certificad-o acima mencionado e os
aérea deve limitar-se, normalmente,
demais detalhes referidos, mesmo, se
o título não tôr nacional do Estado
àquelas procedentes de uma área. tn,
recteda por uma das seis doenças
de matrícula da aeronave na qual
ç
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desempenha suas funções. Não se
deseja dissuadir os E,:,tados Contratantes de expedir tais Licenças _a estrangeiros membros de tnp~l~xaQ de
vôo residentes em seus terrftóríos, se
assím o desejarem. Os requisitos
para obtenção de Licenças estão este,
belecidos no Capítulo V do Anexo ·1
- Licenças de Pessoal.
:::.14.1. Recomendação -

Todo Es-

tado Contra tante deve estender os
privilégios de admissão temporária
semelhante aos estabelecidos no paragrafo 3 .14, e nas mesmas condições,
a todo tripulante de vôo de uma aerenove operando mediante remuneração ou arredondamento, mas mão
engajada em transporte aéreo internacional regular, sob condição de que
-êsse membro de tripulação de vôo
prossiga «bordo da mesma aeronave
quando ela sair do território do Es_
tado.

3.15 No caso de um membro de trL
pulaçâo de vôo cuja Licença não €S.
teja de acôrdo com os requisitos do
parágrafo 3.14 ou de um membro de
tripulação de uma emprêsa de transporte aéreo que não seja titular de
L'cença, todo Estado contratante ·estenderá os privilégios de admissão
temporária semelhante à prevista no
'Parágrafo 3.14 e nas mesmas condições, desde. que o membro de trtpuêação em causa tenha em seu poder
um Certificado válido de Membr-o de
Tripulação (Apêndice 5).
NOTA:
A implementação dos parágrafos
;3,14 e 3.15 permite uma rápida. e efi'Ciente disponibilidade de pessoal de
vôo pelas emprêsas de transporte
aéreo. Não se obterá um resultado
'inteiramente satisfatório dêsses prooedimento, enquanto alguns Estados
não os aceitarem.
3, 15.1 Recomf1lU1.ação Todo Esitado Contratante deverá estender os
prrvilégios de admissão temporária
'Semelhante aos previstos no parágra.,
10 3.15, e nas mesmas condições, ao
membro de tripulação de vôo de aeronave operando mediante remuneração ou arrendamento, mas não enga-,
jada no transporte aéreo ínternacíoria! regular, quando a licença dêsse
membro da tripulação de v o não
preencher os requisitos de parágrafo
'3,14 OU que êle não seja titular de
lLicença, sob as seguintes exígêncías:
a) que o trípulante em causa este~
ja de posse de um Oertífícado válido
ô

ExEcunvo
de Membró da Tripulação (Apêndice
'5)

;e

que o tripulante em causa parta
no primeiro vôo que a aeronave efetue pare,' sair do território do Estab)

do.

3.15,2 Quando fôr necessárto que o·
membro de tripulação de uma emorê,
sa de transnorte aéreo. no exercício
de suas funções viaje
como passageiro para outro Estado, por qualquer meio de transporte, para ir trt'pular uma aeronave. to d o Estado
aceitará dêsse tripulante, em lugar de
passaporte e do visto, uma Licença derl'rípulante, tal como estabelecido no
parágrafo 3.14 ou um Certificado de
. Membro de tripulação, tal como es'tabelecído 110 Apêndice 5.
3.15.3 Recomendaçâo Todo Estado Contratante d e v e estender os
privilégios de admissão temporária
semelhante aos previstos no parágra.,
fo 3.15.2. e nas mesmas condições,
!para' o tripulante de aeronave operanido mediante remuneração ou arrenda'mente, mas não engajada em serviços aéreos internacionais regulares,
3.16 Recomendação -_ Os Estados
'Contratantes d e vem providenciar a
concessão rápida de admissão, para
u'esidêncía em seus territórios, do pes.,
soal de terra e de vôo das emprêsas
estrangeiras de transportes aéreos
operando para ou através seus territórios, na medida em que êsse pessoal
seja necessárto para desempenhar tun.,
lções de supervisão e técnicas, direta;
mente relacionadas' com a operação
dos serviços aéreos internacionais exe,
cutados por aquelas emprêsas .
3.17 Os Estatdos Contratantes providenciarão no sentido de assegurar a
entrada sem demora, em seus terri'tortos, em caráter temporário, do. pessoal técnico das empresas estrangeiras de transporte aéreo requisitados
'Com urgência, com a finalidade de
'Pôr em condições de navegauíüdade
uma aeronave que, por razões da ordem técnica. não possa prosseguir sua
viagem .. No caso de o Estado exigir
VOr exemplo, garantia de subsistência
no pais e de regresso, serão feitas
gestões, sem demora, para a admissão
dêsse pessoaj.,
C) Exigências e procedimento
de saída:

3.18 o.';; Estados Contratantes não
exigirão visto.'} de saída de seus na-
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cionais ou residentes que desejem vía.,
jar para o exterior, nem dos visitantes
.temporáríos, no fim de sua permanência,
"DIFERENÇA~' O Brasil exige visto de saída para seus próprios nacionais ou residentes. Pa-,
ra os turistas e outros visitantes
temporários não é exigido o visto
dentro do prazo da permanência.
3.19 Recomendação, - Os Estados
Contratantes não deverão exigir, nor.,
malmente, a apresentação da bagagem' dos passageiros sainõo de seu
terri tório.
"DIFERENCA" - No Brasil ê
exigida, normalmente, a, apresen.,
tação da bagagem dos passageiros
que saem de seu território.
3.20 Os Estados contratantes não
exigirão a inspeção da., bagagem dos
'Passageiros que saem de. seus terrttõ,
rios, exceto em circunstâncias especíais ,
"DIFERENÇA" - No Brasil é
exigida,. normalmente, a inspeção
da bagagem dOS passageiros que
saem do seu terrrtórío.
3.21 Os .Bstados Contratantes não
exigirão dos visitantes temporários
certificados de quitação de impostos.
3.22 Os Estados contratantes não
responsabilízarãr, o operador por qualquer pagamento resultante de impostos não quitados por qualquer passagerro,
D) Preench.imeaitc dos âocuanentos dos passageiros e tripulantes:

3.23 Rceometuiaçãc -:- Para a. anotação 'dos nomes nos documentos de
passageiros e tripulantes deve ser adotada a prática de se colocar em primeiro lugar o sobrenome ou sobreno,
mes. ouanoo são usados tanto o sobrenome paterno como
materno, o
paterno deverá ser colocado em primeiro lugar, quando f o r e m usados,
para as mulheres casadas, tanto o SÓbrcnome 'paterno do marido, como o
da espôsa:
sobrenome paterno do
marido deverá ser usado em primeiro
lug-ar.

°

°

E) Cust6dia e _guarda dos passageiros e tripulantes:

3.24 As autoridades públicas competentes aceitarão, sem demora tnjus.,
tlfícável, OS passageiros e tripulantes
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para vertficaçãn de sua admíssíbilida;
de no território do Estado,
3.24.1 O operador será responsável,

pela vigilância dos passageiros e trL
pulantes até que ê!es sejam submetd-'
dos a verificação. A responsabiüôede
do operador incluíra a vigilância dOS
passageiros e tripulantes entre a aeronave e a estação de passageiros, bem,
corno dentro dá. zona de trânsito da
es..acào, entendido, porém, que oEstado Contratante poderá, -se o desejar, eximir o operador, no todo ou em
parte, dessa responsabilídade.
3.24.2 Recomendação

Após a.

aceitaçáo, oond-cíonal ou íncondicíonal, as autoridades públicas competentes deverão ficar responsáveis pela
vtgi.ánoía dos passageiros e trrpulan;
tes que estejam de p o s s e dos do,
cumentos necessários, até que sejam,
finalmente, admitido: ou, se recusada
a admissão, transferidos à guarda do
operador,
para transportá-lo para
fora dO territóri-o do Estado.
3.25 Quando, recusada a admissão.
de uma pessoa fôr ela colocada novamente sob a guarda do operador,
êste será responsável pela sua re;
condução sem demora para o pono
onde tenha começado a utilizar a ae.,
rcnave do operador, OU para qua-lquer
'lugar onde essa pessoa possa servadmitida ,

3.25.1 A obrigação do operador de·
t.ransportar qualquer pessoa para fora
do cerrrtór!o de um Estado Contratante cessará no momento em queessa pessoa tenha sido admitida definítdvamente nesse Estado.
3.25.2 Quando uma pessoa fÓI admitida no território .de um Estado e
fã
encam'nhado ao operador para,
transportá-Ia para fora do território
dêsse Estado, não se poderá impedir
qu c operador seja reembolsado~ por
essa pessoa, de quaisquer custos de
transporte decorrentes de sua tdeportação
.
3.26 Os operadores não 8er5.0 passíveis de multas se um Estado C011tratante j u I g a l' inadequados OS documentos de oontrôjs de um passageiro, ou se por qualquer outro motavo o pasageíro não Iôr julgado admissivel no terttórto do Estado.
Os operadores deverão tomar. precauções a fim de que Os passageiros
possuam todos os documentos exigidos pelos Estados Contratantes para
fins de contrôle ,
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cAPí'l;ULO IV

Entrada e saída de -mereaâorías

e outras' Artigos

A) GeneraUdades:
4.1 Os 'regulamentos e procedímentos aplicáveis às mercadorias trans-

.portadas por aeronaves não serão
menos favoráveis do que os aplicados
às mercadorias transportadas por outros meios.
4.2 Os' Estados Contratantes provi;
dencíarão no sentido de que no processamento dos despachos de entrada
e saída de mercadorias seja garantida
.a vantagem da rapidez inerente ao
transporte aéreo.
4.3. Os Estados Contratantes examinarão, em colaboração com os operadores e organizações interessadas
.no <comércio internacional, todos os
meios possíveís para simplificar o despacho de entrada e saída de mercadorias transportadas por' via aérea e
adotarão êsses meios o mais cêdo possível,

malmenta o exame das mercadorias e
de bagagem não acompanhada que
corem exportados .por via aérea,
Nota: Esta disposição não pretende
impedir que as autoridades examlnezn
as mercadorias em determinados casos, tais como: sob custódia, sob Licença ou de "drawback".
4, a' Nos Estados Contratantes em
que o exame material das mercadol'ias exportadas não possa ser evitado completamente, 00,1 exame será
efetuado aplicando-se, de maneira libera-l, a técnica de inspeção por ames;
'tragem ou seleção, As autoridades
públicas competentes do Estadú em
causa, com a colaboração, entre óutros, dos operadores' e administrações
de aeroportos, provídencíarâo meios
materiais a fim de se efetuar ràpída-

~~r~~rau:,p:~~~r:~~ ~~e::~~~d;a~:

manuseio das mercadorias, com o fim
de exame"
4. 9 Os Estados Contratantes permitirão que a carga e as bagagens não
acompanhadas, a serem exportadas
par via aérea; sejam examinadas. paB) Desembaraço de mercadorias
ra fins de desemba-raço aduaneiro,
exportadas :
em qualquer repartdçào aduaneira aU4.4 Recomendação Os Estados
torlzada. A translação da carga e bacontratantes deverão, o mais ràpida.,
gagens não acompanhadas, da primente possível, prescindir das exí,
meira repartição aduaneira paro. .a do
gências de documentação para o deaeroporto em que deverão ser embarsembaraçn de carga e de bagagem não
cadas, .será efetuada de acôrdo com
acompanhada, a ser exportada por via
as d'sposíções estabelecidas nos regu;
aérea.
lamentos do Estado em caCSQ.
Nota: Deve-se entender que êste
Tais dísposiçôes deverão ser as mais
parágrafo inclui, ainda que a êles não simples possíveis.
se restrinja, embarques de baixo va101' ou pêsn para Os quais haja sido
4,10 Quando forem exportadas merespecíftcado tratamento semelhante no
cadorias de um Estado Contratante
parágrafo 4,16, em casos de importaem isenção de taxas ou direitos a que
çao.
estariam sujeitas se não houvesse oxpcrtação, e êsse E'sta-do exigir a pro4,5 Recomendação - Nos casos em
va da chegada de tais mercadorias no
-que o Estado Contratante continuar
exterior, êle aceitará como prova uma
a exigir documentos para o desembaraço de mercadorias a serem exporta- . declaração fornecida pelo expedidor
das por via aérea, deverão; o mais ou destinatário e certificada pelas au.possível, Iímitar suas. exigências a uma torídades aduaneiras do Estado de
destino.
declaração simples de exportação e à
-apresentacão da fatura comercial cor..
Em caso, algum o Estado Contrarespcndente ,
'tante exigirá um Manifesto de Carga
autenticado como prova de chegaua
4,,6 Os Estados .Contratantes farão
:ao destino,
.
.acôrdos que permitam aos operadores
selecionar e embarcar a mercadoria,
C) Desembaraço das mereceo-provísões e bagagem não acompanha;
rias importadas:
das nas aeronaves que saem, até à
4,11
Recomendação Os Estados
hora da partida,
Contratantes deverão provídencíar a
4,7 Recomendação Os Estados eímplífícaçãc das exigências de aO.Contratantes não deverão exigir nor ~ cumehtação para o desembaraço das
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mercadorias ímportadas e reduzir ao
mínimo os vários formulários de informações -3- serem nêles prestadas
4.12 A fatura comercia.!] que con,
tém as Informações exigidas pelo
'País importador para o despacho das
mercadorias. constituirá o documen-.
to básico para o cumprimento das fol'maudades aduaneiras ou outras for ..
malídades oficiais.
4.'13 Recomenàacão - Quando o ES..
tado Contratante "exígír dois ou mais
dos seguintes documentos:
fatura comercial,
- certificado de origem,
- certificado de valor.
Deverá aceitar os documentes üía'tintos ou um único, incluindo todos Os
elementos exigidos nos documentos
acíma, à escolha do comerciante.
4.14 Os Estados Contratantes que
ccntínuarem a exigir a apresentação
de conhecimento aéreo, paz-a fins de
eontrôle do despacho de mercadorias,
não exigirão que o expedidor e/ou
operador prestem nesse conhecimento
informações especiais para fins de
ocntrója ndueneiro ou outros fins oficais".
4.15 Os Esta-dos Contratantes não
exigtrão formalidades consulares rela.,
.tívamente aos documentos de desem;
baraço de mercadorias transportadas
por via aérea.
"DIFERENÇA" - A 'lei -bras!..
Ieíra ainda não permite a supressáo das formalidades e das taxas
consulares.
4.16 .Reccmenâaçõo - Oada Estado
contratante, deverá providenciar no
sentido de que a carga aérea importada. inclusive eccmendas "celta" par..
tículares e amostras. comerciais" que
no excedam determinado
valor ou
peso estabelecidos por êate Estado sejam, tanto quanto possível, isentos de
documentação oficial para desembaraço. A ümitaçâo dos valores ou pê50S deverá ser fixada no mais alto
nível possível.
"DIFERENÇA" - A lei brasileira ainda não permite a supressão da documentação oficial.
4.16.1 Recomendação - Os Estadcs
Contratantes deverão isentar- os embarques -menclonados no parágrafo
4.16, tanto quanto possível, de direitos

de importação e outras taxas e impostos.
4.17 Recomendaçâo - Os Estados
Contrata-ntes providenciarão o uso de
um formulário simplificado' de documentação aduaneira com relação a
essa mercadoria tmportada: inclusive
encomendas «colís" particulares de
presente e amostras comeretais que
excedam as limites estabelecidos de
acôrdo com o parágrafo 4.11, e estabelecerão limites mais elevados de
va'or ou pêso, aos quais será aplicada
essa documentação simplificada.
4.18 Os Estados Oontratantesiaplícarão às mercadorias importadas par
vla aérea o sistema de inspeção por
amostragem ou seleção. \
As autoridades competentes do :B;stado em qu-estão, em colaboração com
os operadores e admínlstradores de
aeroportos, entre outros,. envidarão
também esforços no sentido de que
essa inspeção seja efetuada ràpída-

mente .
"DIFERENÇA" - As autortda-,
des brasileiras não adotamvncr-.
malmente o sistema de inspeção
por amostragem ou seleção.
4.19 Todo Estado contratante per.
mltu-à que a carga -ea bagagem não
acompanhada, desembarca-das de urna,
aeronave em um aeroporto interna-cional, sejam transladadas para .qualquer repartição aduaneira autorizada,
dentro do Estado, para 2.1 serem sub ..
metddas às formalidades de entrada e
desembaraço aduaneiro. Os regulamentos aduaneiros do Estado em causa, relativo§ aos transportes assim efetuado, serao os mais simples possí'Veís.
D)

Ltmitação das responsabili-

aoaes dos operasioree:

4.20 Quando um Estado Contratan.,
te fizer exigências de documentos tais
como: fatura comercial, formulários
de declaração, licença de importação
ou outros semelhantes, não obrfgará
o operador a garantir a ex-atidão dêsses .documentos nemresponsabi1izá~
Io-â ou condená-lo-á pela inexatidão
ou omissão de dados nesses' documen'tos, .a menos que êle seja OU esteja
agindo em nome do Importado- ou
exportador.
4.21 Nos Estados COntratantes onde
o operador está obrigado pelas autorãdades e.duaneiras à guarda das mercadortas, bagagem não acompanhada,
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Nota _ A finalidade dêste parãgra..
malas postais e provisões de bordo,
até que sejam desembaraçadas pela . fo é permitir a admissão dos ertágoa
adiante enumerados, sob as condições
'Alfândega, o operador ficará' isento
dessa obrigação e da responsabilidado parágrafo acima, e não se deseja
de pelos direitos aduaneiros e taxas desencorajar os Estados de permitir o
impostas sôbre êsses artigos, se dêuso de tais artigos, uma vez admitiIes se encarregarem as autoridades
dos, por outra emprêsa estrangeira a.s
aduaneiras, mantendo-os sob seu únítransportes aéreos ou em outro local
co ocntrôle
que não um aeroporto internacional.
1) Equipamento destinado aos repaE) Procedimentos para desparos, à manutenção e aos serviços üaa
chode artigos especiais:
.aeronaves;
4.22 Os Estados .Contratantes 'pBT- todo material de reparo e mamttírâo o empréstimo de equipamento nutenção
pare estruturas, motores tJ'
ide aeronaves e peças sobressalentes
instrumentos;
entre as emprésas de transporte aé- jôgc de ferramentas
eSpecIal.!
reo, quando utilizados no estabelecipara reparo de aeronave;
m e TI to ou manutenção de serviços
- baterias de arranque. e carros UI:}
aéreos Internaoionais regulares, sem
(pagamento de direitos aduaneiros ou baterias:
- plataformas e escadas de manuoutras taxas ou impostos, sujeitos EÔtenção;
mente a medidas de contrôle que po,
_ equipamento de teste -para aerodem estabelecer _que o pagamento do
nave, motores e instrumentos da aeroempréstamo será efetuado Por meio de
nave;
devolução de artigos que sejam quan- aquecedores e rerrígeradorea de
'títetíva e técníoamente semelhantes e
motores de ereonaves;
tenham a mesma origem, e de maneira
- equipamento terrestre de rádio
alguma p o de r á envolver transação
com fins lucrativos.
2) Equipamento para movimentação de passageiros;
4.23 As provisões ímportads Ilo território d-e Um Estado contr-atante por
escada de embarque de passaget,
uma emprêsa de transporte aéreo de
ros;
outro Estrado, para uSO relacionado
balamças especiais para pesagem
COm o estabelecimento ou manuten'de passageiros:
ção de um serviço internacional ope- equipamento" especial de comissarado por esse emprêsa serão admiriado.
tidas com isenção de direitos adua..
3) Equipamento para movtmentacãc
nelros e outras taxas ou impostos, sujeitas ao -cumprtmentc aos regulade mercadorias:
mentes do Estado contratante em
- veiculas para movímentaçâ-, ou
causa. Tais regulamentos não impodesembarque de bagagem, carga, equirâo restrícôes excessivas ao US{) nepamentos ou suprimentos;
cessário dessas provisões, pela rere- aparelhos especiais para carga
rfda emprêsa.
e uescergaj
- balanças especiais para pesagem
4.24 Recometuiaçõo - O equipade carga,
mento de terra importado no terrttõrio de um Estado Contratante pó!'
4) Acessórios para serem ínoorpouma. emprêsa de transporte aéreo de
rados ao equipamento de terra, incluoutro Estado contratante, para use
sive os itens acima menoíonados ,
dentro dos limites de um aeroporto
internacional, relacionado com o esta:4.25 Os Estados Contratantes providenc.arâ., a entrada ou 'saída de seue
belecímento ou manutenção de serviterritórios, sem demora, de . equipaço internacional operado por essa em;
mento de aeronave, .peças acessórias,
prêsa, dev-e ser admitido isento de
provisões e equipamento de 'terra.
pagamento de direitos aduaneiros, sujeito ao cumprimento dos regulamen~uando o operador de outro EStado.
tos do Estado Contratante em causa Contratante necessitar urgentemente
'I'aís regulamentos não deverão ím..
de tais artigos, a fim de mamter $2U
par restrições- excessivas para o 'Uso
serviço, os Estados 'Contratantes perdo referido equipamento de terra
mitirão o despacho rápido para, sue
pela emprêsa.
importação ou exportação, e díspen-
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sará as exigências de epresentaçãc
aéreos e promover ràpidamente O seu
desembarque.
prévia de documentos tais como autorizações de entrada Ou de 'saída, ou
Nota O têrmo "documento das
outros semelhantes,
desde que o
emprêsas de transportes aéreos" comoperador assuma, POr escrito, ínteíre
preende conhecimentos aéreos, bilheresponsabilidade pela apresentação
tes de passagem. bilhetes de excesso
dêsscs documentos dentro de um prade bagagem, ordens de câmbio. relazo razoável a-pós a admtssâo ou extório sôbre danos e irregularidades,
portaçã., dos referidos artigos, e "que
de bagagem e .de carga, hoo Estado interessado tenha a garan, etiquetas
rários e documentos de pêso e equnttia de que OS docum"'titos seTão efetibrío, pertencentes a operadores são
vamente ap-esentados .
domiciliados no pais de importação.
4.26 Os Estados Contr-atantes per-- 4.29 A bagagem não acompanhada
mitirão, de conformidade com seus
transportada por via aérea. deverá ser
respectivos regulamentos, a importaconsiderada como bagagem e não
çã o de vasilhames de aeronaves, pramcomo carga, para ríns de desembachas (palletsj e euíoamentos correraço aduaneiro".
latos sem pagamento de . direitos
"DIFERENÇA" - No Brasil a
aduaneiros e outras taxas Ou Impostos
bagagem não . acompanhada é
e fecihtará o uso dêsse equipamento
tratada como carga,
pelas emprêSRs de transportes aéreos.
Nota: A finalidade dêsse parágrafo,
Nota - Esta disposição nâ o se apüentre outras, é:
ea ao equipamento de origem estrangeira que pertençam aos operadoras
1) que a bagagem não acompadomésticos e sôbre o qU3JI não hajam
nhada seja isenta de Iormuláríos de
sido cobrados direitos aduaneiros e/ou
declaração, do mesmo modo que a
outr-as taxas e impostos, ao entrar
'bagagem acompanhada;
pela primerta vez.
2) que sejam concedidas as .mesmas
4.27 Reccmesuiação - O materíal
facilidades aduaneiras feitas com rede ínstruçâo e auxíüoarpara treina.
Iação às bagagens acompanhadas,
menta importados por uma emprêsa
sujeitas à regulamentação 'da Estado
de transporte aéreo de outro Estado
em causa; e
3) que sejam adotadas disposições
no território de um Estado Contrapara que a bagagem não acompatante, para uso relacionado COm o
nhada seja despachada na. sala da
treinamento do 'pessoal de uer;a e de
alfândega destinada ao despacho da
vôo necessário para o esbabelectmenbagagem acompanhada, se necessáto €I manutenção de serviço Internario.
cional operado par essa empresa, deverão ser admitidos isentos de direi4.30 Os Estados' Contratantes que,
tos aduaneiros e outras taxas ou imem certas circunstâncias, exijam atespostos, sujeitos 3.10 cumprimento do...
tados sanitários ou outros documenregulamentos do Estado em causa.
tos relativos ao embarque de certos
animais ou plantas, divulgarão suas
NOta: A finalidade desta Recomenexigências nesse sentido,
dação é de apenas edmíbír, nas condções do parágrafo acma, os segunF) Mercadorias e outros _artigos
não desembarcados no ponto de
tes artdgos -ejacionados coma aviação,
destino previsão,
e ensino e treinamento aeronáuttcoe,
4.31 QuaIido as mercadorias, a basimuladores de vôo;
gagem não acompanhada ou provi"Iínk-traâners" :
sões não forem desembarcadas no seu
destino previsto devido a êrro, emermotores e peças secoíonaaas;
gência colocação a bordo em lugar
íneccessível,
as autoridades públicas
esquemas ndcadores de funciodo
local previsto -ara o desembarque
namento de diversos sistemas- téeníaceitarão subordinada a que o opecoso
rador prove não ter havido falte gra4.28 Recomendação - Os Estados
ve ou negltgêncía de sua parte, uma
Contratantes poderão providenciar,
declaração de que os artigos em quessempre que possível. a concessão de
tão nâo foram desembarcados e os
ísencâo ue direitos aduaneiros aos domotivos que o impediram. e não exicumentos das empresas de transporte">
girão que o operador prepare nova
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documentação nem lhe imporão penalidades, multas, direitos aduaneí1'00 e taxas.
4.32 Recomendação -

Quando as

mercadorias transportadas por via
aérea forem destinadas a um ponto
situado no território de um Estado
Contratante e ainda não tenham .sído
despachadas para consumo interne
nêsse EStado, mas que postei-íormente
tenham que ser reexpedidas ao ponto de origem ou a qualquer outro destino, o Estado Contratante deverá

nacionais fizerem escala em dois ou
mais aeroportos internacionais no território de um Estado Contratante,
sem escala intermediária no território de outro Estado e sem que nenhum passageiro efetuando vôo doméstico tenha embarcado ou desembarcedo,
Estado deverá' permitir a
venda e co isnmo a bordo da aeronave das provisões nela transportadas, sem exigir o pagamento de direitos aduaneiros ou de outros ímposto."

°

permitir a reexpedição sem exigir li-

cença de importação oú exportação,
se não houver contravenção as disposições sôbre importação ou exportação.
4.33 Quando, devido a êrro, ou
emergência, ou colocação _ em lugar
inacessível à chegada, a carga, bagagem não acompanhada ou provisões
não forem descarregados no ponto de
destino previsto, mas em outro aeropôrto internacional, o Estado contratante em que a descarga se processar facilitará sua reexpedíçâo para
o destcno previsto e se constatado que
não houve falta grave ou neghgêncta
por parte do operador, .iãc lhe ímpoa-á cenalidade........ multas, d.retros aduanelros e taxas, nem .ta-á exigências
com relação a essa reexpedíçâo, além
das seguintes:
.
a) que se dê. conhecimento do fato
es autortdades públir:a.s·;.Qmpetent0s;
b) que, 'até a reexpedíçâo sejam
mantidas sob contrôle dasvautocidades públicas. competentes, no ponto
de descarga ou em qualquer .outro
local determinado pelo Estado:
c) que seja feita; ou no Manifesto
ou na Declaração Geral, entregue por
ocasião da descarga, uma anotação
doe que 'foram encaminhadas para um
ponto que não o do destino;
d) que sejam .reexpedidas sem demora:
e) que estão sujeitas às leis e regulamentas do Estado, relativos à saúd-e
pública. e quarentena agrícola;
.
j) que se reexpedidas por via aérea,
sejam Incluídas ou no Manifesto próprio ou na Declaração Geral, quando
d:o.

reexpedlçâc;

.

Que, se reexpedldas por via aérea,
Sfjn feita uma. declaração de transbordo e/ou verificação no aeropôrto
através do qual saíam do Estado.
q)

G) Venda e consumo de provisões
a bordo de aerona V€S:
4.34 Recomendação - Quando as
aeronaves engajadas em vôos inter-

H)

Procedimentog

metas postais:

relativos

às

4:35 Os Estados Contratantes cumprn'ão es exlgêncías de documentacã» e eretuação e contrôle, expedição
e nesembaraço da mala postal 'aérea
de acôrdo com o previsto nos arts. 13:
21 B 22 "Oorreío Aéreo" - da
Convenção Postal Universal,
de
Ottawa (1957) são as seguintes:
"Art. 18 - Fatura de entrega
1) As malas postais a serem enviadas a um aeropôrto são acompanhadas, de, no máximo, 5 cópias brancas
de uma fatura de entrega - AV? para.
cada escala.

2) Uma cópia da fatura de entrega
AV7 _ assinada pelo representante da companhía aérea responsàvel pelos serviços terrestres, é retirada pela repartição expedidora; as
outras 4 cópias são encaminhadas à
emprêsa transportadora,
3) A primeira das 4 cópias da fatura de entrega destinadas à emprêsa
transportadora fica retida no aeropôrto de embarque,. pela. emprêsa
aérea encarregada dos serviços terrestres; a segunda, devidamente assi-,
nada, no aeropôrto de descarga, como
recibo da mala postal, é conservada
pela tripulação para entrega à emprêsa.; a terceira cópia é entregue, no
aeropôrto de descarga, à emprêsa
responsável pelo serviço terrestre naquele aeropôrto; a quarta cópia acompanha 'as malas postais à Agência de
Correios para a qual foi endereçada
a fatura de entrega.

4) Quando uma emprêse aérea re-·
mete malas postais a uma repartição
intermediárla, a qual não sejam destinadas e que não estejam acompanhadas da fatura de entrega preparada inicialmente pela repartição de
origem, a' repartição .mtermedíãna
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deve notificar a de origem, através
de uma nota de verff'Icação. Essa
note indfca o recebimento da mala
p'JS-HtJ, o nome da emprêsa aérea que
a entregou e o da que reencammhou
as malas costals 3,0 neropõrco de destino" .
"Art , 21, Execução de onerações
nos aeroportos

As Administrações tomarão as medidas necessárfas para assegurar, nas
melhores condições possíveis, o recebimento e a expedição das .malas postais chegadas em seus aeroportos",
"Art. 22. Contrôle aduaneiro .aa
correspondência aérea

As Administrações tomarão as medidas necessárias 'para acelerar as
operações relacionadas COm o contrôle aduaneiro da cort-espondência"
CAPÍTULO 5
T~'ájico

que passa pelo Território de'
um Estado Contratante

Tráfico' que chega e sai no
mesmo vôo em trânsito

A)

(Through flight)
5,1 Todo. Estado Contratante providenciará, mediante o estabelecimento de áreas' de trânsito direto,
disposições de trânsito direto OU quaisquer outras meios, para que os tripulantes, passageiros, bagagem, carga,
provisões e malas postais que continuarem viagem no mesmo vôo em
trânsito (through-flight) possam permanecer temporàramente no Estado
sem se submeterem a nenhuma inspeção, exceto em circunstâncias ~~
pecíaís determinadas pelas autoridades públicas competentes.
5.2 Os Estados Contratantes não
exigrrâo quaisquer documentos ou
vistos relacionados com o tráfico que
continue viagem no mesmo vôo em
trânsito (through-fllght) , exceto em
circunstêncíes especiais determinadas
pelas autoridades públicas competen-

tes.
teota-:

:É objetivo desta disposição,
entre outros, que os Estados -C'ontratantes: (a) não retenham temporãrfamente os passaportes dos P'iS&1,geíros, nem n» exijam que o brunaportador o faça.
B) Tráfico rransterr-ío para outro
vôo no mesmo aeroporto
5.-3 Todo Estado contratante providenciará a nm de que OE' passagei-

2Ui

1'Os desemoaroados e suas bagagens,
a serem transferidas de um vôo ou
operador para outro, no mesmo aeropôrto, sejam tratados na forma estabelecida na, Seção A, acima.
Os operadores tomarão medidas necessárias no sentido de que os passageíroa a serem transferidos, e suas
bagagens, sejam separados dos demais, a fim de psrrrut!'' que a trans.,
ferência para m vôos de eonexâo se
processe o mais ràpidnmente possível,
5 A Os Estados Contratantes não
"exigirão quaasquer documentos '1-~ vistos relacionados com o tráfico transferid.c para outro vôo no -eosmc fi.BTVporto, exceto em circunstâncias especk.~ determinadas pelas .autoruíades
competentes.
Nota; Está entendido que essa dísposição nco exclui a apresentação dos
Manifestos de Oarga, de acôruo com
c presente Anexo 9,
:5 4 1 oom relação 008 passagerrvs
em .trânsíto pelo território de um E31;8,ç'0 rxmtratante que. tenham 1'](, 0,i~
xar o aeroporto dentro de 24 horas
3:PÓS SUa chegada. e que não pcss.am
'Permanecer nesse mesmo aeroporto
internacional até o próximo vô<> por
falta de facilidades ou devido a outras circunstâncias, cada Estado contratante permitir-lhes-á permanecer
em seu terr-itório sem exiglr que obtenham vistos anteriormente à sua
chegada, exceto em circunstâncias especiais determinadas pelas autortdades ·públicas competentes.
Nota: A fínalldade dêate parágrafo
é que cada Estado oontretante possa:
a) expedir a êsses passageiros, à
sua chegada, um formulár io indicando que êlea têm permdssão para entrar, tal como um «laíssez-passer" ou
um visto de interrupção de viagem

(Stopover) ;
,b) designar tzma área ou local determinado na cidade onde escà Iccaltzado o aeroporto internacional, ou em
uma cidade vizinha. cceno esfera de
atividades. para êsses passageiros;
C) tomar qua-isquer outras provicên..
elas administrativas relacionadas com
a estada dêsses passageiros em seu
território; e
fica também compreendido que qualquer Estado Contratante pode, se
., o desejar, conceder "'..('0'3 passageiros em trânsito por seu territ6r,io
maiores facilidades do que as previatas no parágrafo acima e nos subparágrafos a. b e c desta 'N.ota.
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5.5 Cada Estado Contrate-ofe providenciará
fim de que a carga, ba..
gagem não acompanhada e prOVÜ3Óes

transbordadas de um vôo ou operador
para outro, no mesmo aeroporto, pcs-

sam ser levados sem inspeção, exceto
em casos especiais, diretamente da
aeronave que chega para a aeronave
que sai, ou, se essa última aeronave
ainda não estiver disponível, possam
ser guardados temporàríamente, sob
contrôle e em lugar apropriado. Os
operadores tomarão as medidas necessárias para separar a carga, a baga-

gem não acompanhada e as provísôes
a serem transbordadas, para que pos ..
sam ser encaminhadas o mais rãpídamente possível.
5.6 O transbordo de malas postais
de um vôo ou operador para outro,
num mesmo aeroçor to, será efetuado
de acôrdo COm as disposições do Artigo 20 da parte da Convenção Postal
Universal de Ottawa (1957) Intdtula1"1 .- "COTIeta Aéreo".
.
Nota: "É o seguinte o Artigo 20 da
convenção Postal Universal de Ottawa (1.9,57) - "Correio Aéreo":
":1. Salvo acôrdo em contrário entre as Administrações competentes, o
transbordo, no mesmo aeroporto, de
malas postais em trânsito. é feito
pela Administração do pais em que o
transbordo se realiza; essa regra não
se' aplica quando >O transbordo ocorre
entre as aeronaves que efetuam etapas sucessivas da mesma emprêse de
transporte.
2. A Admínístracão do pais -te
trânsito pode autorizar o transbordo
diretamente de wnaaeronave -para
outra; quando exigido, a emprêsa de
transporte é obrigada a enviar- a uma
repartição de permuta do país onde o
transbordo ocorre um documento 'dando todos os detalhes' relativos à operaçâo".
Tláfico transferido para outro
aeroporto:

C)

5.7 Recomendação - Todo Estado
Contratante deverá providenciar, par
meio de disposições de trânsito du-eto ou outros meios. que o tráfico que
passa diretamente através do Estado
e durante essa passagem é transferido de um aeroporto internacional para outro, possa prosseguir sem neccs~
sidade de' inspeção, exceto em círcunstâncías especlaís determinadas
pelas autoridades públcas competenteso

5.8 Recomendação - Com referência ao tráfico mencionado no parágrafo 5. 7, os Estados Contratantes
não deverão exigir quaisquer documentos ou vistos para passageiros e suas
bagagens, e. se forem exigidos documentos para carga, bagagem não
acompanhada e provisões, êsses deverão ser o mais simples possível.
D)

Aeroportos

francos

e

zonas

tromcoe:
&.9 Recomendação Os Estados
Contratantes deverão estabelecer aeroportos francos.
5.10 Recomendação - Os Estados
Contratantes deverão estabelecer zonas trances nos aeroportos internacíonaís ou em suas proxlmidades e deverão publícar regulamentos detalhados, tais como os tapes de operações
que possam ou não ser nêlea efetuadas.

&.11 Quando não existirem facilidades de zonas francas nos aeroportos
internacionais mas existirem em suas
proxírmdades, os Estados Oontratantes providenciarão a . fim de que o
transporte aéreo possa uttlteat essas
facilidades nas mesmas condições que
os outros meios de transporte.
<;APÍTULO VI

Aerop:Jrtos Internacionais _

«ies e serviços paro

Q

Facilida~

Tráfico

A) Ge:re:J.:
Recomenda-ção - Os Estados
Contratantes deverão, com a colaboração dos .cperadores e das admínisbraçôes de aeroportos, estabelecer disposições satístatóríos sôbre o movimento do tráfico nos aeroportos por meio
de facilidades e serviços adequados às
necessidades do tráfico e através de
constantes melhoramentos dos métodos de encaminhamento de passagetros. tripulantes, bagagem, carga e
mala postal, a fiin de permitir o rápido cumprimente das formalidades
pelas quais são responsáveis e a l'eduçâo do tempo de permanõncia da
aeronave em terra.
6.1

Disposições eônre o mO'üimen_
to de tráfico nos aeroportos

B)

I - DispO§ições reiouoas ao estacionamento e cos eennçcs de aero-

naves

Aros
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6 .2 Recomendação - Deverão set
tomadas medidas adequadas para assegurar o estaeíonamento conveniente
e o serviço -das aeronaves de rodas as
categorias .; regulares, não regu.ar-a
e de aviação em geral - >l fim de
acelerar :J desembaraço e as operações nas áreas de serviço. convém especjalmeute:
a) que sejam «cotadas prot..râêncías
para melhor Iocalízaçâo de áreas de
estacionamento ~ pare colocação da.s
aeronaves nessas áreas:
bv equipar as áreas de estacionamento com os melas necessários paTa a rápida execução das operações
dos serviços das aeronaves;
c) dar 'importância especial às medidas para assistência à aeronave durante as operações de embarque e desembarque.
.

n - Bncaminíuimento de lJassageiros, tripulantes e bag'c.·gem
6.3 - Recomendação - As estações
de _passageiras deverão ser providas de
ínstalaçõas adequadas e reei.idades
para permitir o ráp.do enca-nnnamenta e desembaraço dos passageiros
tripulantes e bagagem. Com essa fínaltdade, recomenda-se, especialmente:

a)
que seja providenciado ecessc
fácil e rápido para os passageiros que
chegam e saem dos aeroportos, e suas
bagagens, por meio de .transporte de
BUDel fície;
b) que sejam estabelecidas rotas as
mais diretas possível, nas estações de
passageiros, sem cruzamentos entre a
circulação de passageiros de bagagens
nen. Entre diferentes circuitos;
c) que seja dada particular aten-:
ção aos procedimentos de carrega;
mente e descarregamento de bagagem e que sejam utiltzados sistemas
mecanizados, sempre que possível;
d) que seja providenciado a fim de
que os locais onde os tripulantes tenham que se apresentar para prestar
níformações com fins operacionais sejam .de fácil acesso e, se possível, próximos uns dos outros;
e) que os locais previstos para utilização pelos. passageiros em trânsito
disponham de todos os requisitos necessários à sua comodidade:
1) sejam tomadas providências para
que, quando necessário, os passageíros e tripulantes possam efetuar, sob
lUU. abrigo, o percurso entre a aerQnave e a 'estação do aeropôrto.
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6.4 uecomenaacõo - Deverão ser
adotados métodos' apropriados a. fim
de que os passageiros, tripulantes e
bagagens possam ser desembaraçadas
ràpidamente, Para gsse fim, é desejável que:
a) seja adotado um metido de encaminhamento individual e continuo
de passageiros e bagagens, em lugar
do sistema de encaminhamento em
grupo, sempre que, êsse procedimento
acelerar o desembaraço;
b) encaminhar os passageiros ou
permitir-lhes escolhercum pôsto de
contrôle onde possam obter o necessário desembaraço, com a menor demora possível;
C) dedicar especial atenção aos
pontos onde é observada, freqüentemente, demora dos vpassageíros <por.
exemplo: a bOrdo da aeronave, para.
verificação dos documentos de saúde
à saída da aeronave, à espera de um
guia; na sala de chegada à espera da
chamada para desembaraço) i
d) permitir que os passageiros permaneçam a -bordo da aeronave e autorizar o embarque e desembarque
durante o abastecimento de combustível, sujeitos às medidas de segurança necessár~;
,
~) possuir pessoal suficiente, para
o desempenho das formalidades de
desembaraço;
j) tomar as providências necessárias para. descarregamento rápido da
bagagem, a fim de que ela chegue.aos
pontos de entrega a tempo de' evitar
qualquer demora para os passagerros;
g) adotar um sistema que permita
aos passageiros identificar e, retirar
ràpidamente suas bagagens registradas, tão logo elas cheguem ao ponto
de entrega.

III - Manuseio das mercadorias
6.5 Quando o volume do tráfico
num aeropôrto internacional o JUStificar, OS Estados Contratantes providenciarão a fim de que selam proporcionais as facilidades e os serviços
necessário para a entra-da, desembaraco aduaneiro e saída' de cargas, sem
distinção de valor ou tipo.
6.6. Quando o aeropôrto internacional não dispuser de tais facilidades
e serviços, e a carga tiver de ser
transportada do aeropôrto para outro
local,
para entrada
desembaraço
.aduaneiro e salda, essa carga gozará
de prioridade, para seu desembaraço
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aduaneiro, sôbre a carga, encaminhada por transportes de superfície.
6.7. Recomendação _
Devem ser
tomadas providências satisfatórias para qua o manuseio e desembaraço das
mercadorias transportadas por via.
aérea seja prccessad., de modo símples e fácil. E~ssa.s providências devem abranger tôdas as fases: carregamento, descarregamento, desemba.;
raço aduaneiro, armazenagem e reexpedíção , para êsse fim, sugere-se, especialmente, que:
a) seja providenciado acesso fácil
e direto entre os armazéns de carga
e os escritórios aduaneiros,' devendo
ambos estar localizados próximos à
área de serviço;'
bv sejam utlllzados, sempre que
possível e desejável, sistemas mecânt..
zados de transporte.
6.3 Recomendação ~ Deve-se pro..
vídenolai a fim de que as aeronaves
de transporte de mercadorias e seu
carregamento possam ser admitidos e
desembaraçado na área da estação' de
carga.
+:c;;]
6.9 Recomendação _
Devem ser
prcvídencíadas, ,noo aeroportos Internacionais, áreas adequadas e suficientemente amplas onde, sob ocontrôle aduaneiro, possam ser separadas, classítíeades e reunidas as mercadorias a serem transbordadas, para.
SUa reexpedíçâ-, imediata ou posterior.
~
'. c)

Faci~idades. necessãrias

para

a .~mpleme.ntaçãd. de medidas de
sa'4de pública e serviços médicos
de urgência:
'

Os Estados
providenciar,
em tortos os aeroportos internacionais
importantes, ou em suas proxímídades, facilidades e serviços de vacíriaçãc ou revacínaçâo e de expedição dos
certncadcs correspondentes,
6. II Recomendação :..... Os aeroportos internacionais. deverão dispor de
facilidades adequadas para a aplicação de medidas de saúde pública ou
de quarentena agrícola, aplicáveis às
aeronaves, tripulantes, passageiros,
bagagem, carga; malas postais ou pro;
visões.
6.12 tieoomenâaeão - Os Estados
Contratantes providenciarão a fim de
.que os passagefrcs e tripulantes' em
6.10 Recomendação -

Contratantes / deverão

trânsito possam permanecer em i locais livres de qualquer perigo de contaminaçâo e de insetos transmissores
de doenças e quando necessário, deverá ser facilitada a transferência dos
passageiros e tripulantes para uma
outra Estação cü aeropôrto nas proximidades, sem expô-los a qualquer
perigo para sua saúde.
6. 13 Recomendação - Os aeropcrtos internacionais deverão díspôr das

facilidades médicas necessárias e pratícáveie para assistência de tripula.!L
tes e passageiros.

d) Facilidades· necessár.ias dos serviços para conirôíe ao desembaraço
e pa1'a o [umcísmaanenio dos serviços
correspondentes.

Os locais e facilidades para as autoridades incumbidas do contrôle de entrada e saída
deverão, na medida do possível, ser
fornecidas por conta de fundos públicos.
6.15 Se os locais e facilidades mencionadas no parágrafo 6.14 não rorem fornecidas. por conta de fundos
çúblícos, os Estadoa Dontratantes assegurarão que êsses locais e facíudades sejam providos de forma não menos favorável que aquelas que se relacionam com operadores de outros
meios de transporte utilizados no Es~
tado e que exijam locais e facilidades
semelhantes .
6.16 Os. Estados contratantes proporcionarão gratuitamente, nos aero_
portos internacionais, os serviços das
autoridades públicas competentes dur ante as horas normais de-trabalho.
6.16.1 Os Estados contratantes esforçar-se-âo no sentido de estaoelecer nos aeroportos internacionais, ho~
rártos regulares de trabalho para as
autoridades
públicas
competentes,
correspondentes aos períodos em que
o volume de tráfico seja considerável.
i) Os parágrafos 6.16 e 6.16.1 deverão 'ser aplicados de aeôrd-, com o
art. lO! do Regulamento ganitárío Internacional, o qual foi interpretada
pela Assembléia Mundial de- Saúde
como significando que o exame médico deve ser realizado gratuitamente,
a qualquer hora do dia ou da noite;
ti) nos têrmcs do Anexo 15--_ Ser..
viços de Informações Aeronáuticas os Estados são obrfgados a publicar
os tlpcs e horas _de serviços de desem6.14 Recomendação -
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a) sejam publicadas as taxas tegais.
em vigor para. câmbio dessas divisas;
b) seja dado conhecimento, medíante afixação ou qualquer outro meio;
em seus aeroportos Internacíonais, das.
taxas de câmbio que sej am de maior
ínterêsse. nos respectivos aeroportos;
C) seja distribuída ou posta à dísposição das pessoasInteressadas quanbidade sufícíente de qualquer rormutárío usual de declaração' de divisasque o Estado possa exigir a fim de
que os viajantes fiquem habilitados a
completar tais declarações, -antes do6.18 Recomendação - Os Estados
desembarque.
contratantes providenciarão a fim de
que um Esta<i.o permita que outro
6.21 Os Estados Contratantes' que
Estado tenha representantes das a.~
não mantenham controle de câmbio
com relação a alguma ou tôdas as
tortdadcs públicas competentes em
seu território para. Inspecionar a ae~
divisas de outros Estados provtdenclarão a .. rim de que sejam afixadas
ronave, passageiros, ,tripulantes, bairitormações a .êsse respeito em seus
gagem, carga e documentação, para
aeroportos internacionais.
fins aduaneiros de polícia, saúde pública e quarentena agrícola, antes da
6.22 Recomendação - Com relação,
sua partida . para o outro Estado,
a dívieas de outros Estados para as
quando, essa medida visar a facilitar
quais não" hajam sido estabelecidas
o despacho à chegada da aeronav\e
taxas de contrôle de câmbio pelo Esnaquêle Estado.
tado Contratante. deverão ser temada- as providências necessárias a fim
e) Facilidades para o Câmbio de
de que possam. Ser obtidas nos eeroDivisas;
portos internac.onaís mformaçóes reIatívas às taxas de câmbio que preva6.19 Os Estados Contratantes protecem no mercado livre.
'
vídencíarão para que sejam afixadas,
6.23
Os
Estados
Oontre..tantes
proem seus aeroportos
internacionais,
moverão, a qualquer hora que sejamsuas disposições relativas JW câmbio
necessárias para atender ao público,
de divisas de outros Estado pelas nafacilidades adequadas para o câmbiocionais.
legal de divisas de outros Estados,
6.2G Os Estados COntratantes que
através de agências oficiais ou enttmantenham contrôle de câmbio com
dades pr: vadas autorisadas.
relação às divisas de outros E5taLtos
S.24 Recomendação -' Os Estados
providenciarão a fim de que:
Contratantes que imponham restrições
à importação ou exportação de divisasa) sejam publicadas as taxas legais
de outros Estados deverão provtrtenem vigor para eâmbío dessas divisas;
ciar .para os passageiros, a expedíçâo
b) seja dado conhecimento, medide certificados declarando o montanante afixação ou qualquer outro meio,
te de divisas estrangeíras em seu .poem seus aeroportos internacionais,
der ao entrar no gstado 3 permittrâo
das taxas de câmbio que sejam de
Que taís viajantes, mediante restituimaior ínterêsse nos respectivos aerocão dêsee certâftcedc antes de deixar
pertos:
-ô
testado. levem consigo tais divisas,
d) seja distribuída ou posta à dis-. Para
êsse fim poder-se-á fazer anoposição das
pessoas interessadas
tações no passaporte ou outro doquantidades suficiente de qualquer
cumentn ofIcial de viagem,
formulário usual de declaração de di6.25
tcecomenãacso
Os
Estados
visas que o Estado possa exigir, a fim
Contratantes que proíbam ou Iímitemde que os viajantes fiquem habilitao montante de importação de sua 'pródos, a completar tais declarações anpria moeda deverão promover rectntes de desembarque.
dades razoáveis para os viajantes pro6.2Q -os Estados Contratantes que
cedentes do exterior que declarem um
mantenham coritrôle de câmbio com
montante dessa moeda superior ao.
relação as divisas de outros Estados,
permitido pelos regulamentos vigentes,
providenciarão ao fim de que:
a fim de que depositem tal quantia,

baraço disponíveis (aduaneiros, de
. policia! de saúde)', em seus aeroportos
internacionais.
. 6.17 Fora dos horários regulares de
trabalho, os Estados Contratantes
proporcionarão aos operadores 'de
aeronaves o serviço dessas autorldades, de forma não menos fm",)Tável
do que aquela mencionada no, parágrafo 6.16.1, aos operadores de outros
meícs de transporte utilizados no Estado.
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[ao aeroporto Internacional, de en...
trada e, quando de sua partida, a reclamem no mesmo local OU em outro
designado pelas autoridades públicas
competentes.
CAPíTULo VII

Pousos efetuados tora de aeroportos
Internacionais
'a)

Geral:

7.1 Cada Estado Contratante to.mará as medidas necessárias para assegurar que suas 'autoridades púbíícae
prestem tôda a asaístêncía necessária
à aeronave que, por motivos alheios
ao contrôja do comandante tenha.
.pousadc em qualquer' ponto fora de
um de seus aeroportos internacíonara
e, paraêsse fim, reduzirá ao, mínimo
nêsaes casos, as formalidades e, procedimentos de contrôle.
7,.2 O Comandante ou o trtpulante
mais categorizado. providenciará para
que o pouso seja comunicado, o mais
-cêdo possível, às autoridades públicas

.competentes.

t» Pequena interrupção de viagem:

7.3 Se se evidenciar quê a aeronave
.poderá prosseguir vôo dentro de um
tempo .relatívamente curto, após sua
chegada, devem ser aplicados os segumtes procecnmentos:
7.3'.1 As medidas de contrôla nmitar-se-âo àquelas que assegurem à ae-ronave decolar com .tôda a carga que
-ee encontrava a bordo no momento
da chegada. Em casa de a carga, ou
parte dela,' não poder, devido a razões de ordem operacional e outras,
prosseguir nêsse vôo, as autoridades
.públícas acelerarão as formalidades de
desembaraço e facilitarão o transporte rápido dessa carga para sec destino.
7 .3.2 ~ autoridades públicas desig"
.narão, se necessário, urna área adequada. sob sua supervisão geral, onde
-os passageiros f:' tripulantes possam se
lccomover durante a interrupção da
viagem.
.
7.3.3 Não será exigido que o comandante da aeronave se dirIja a
mate de um órgão governamental para
"obter autorização para decolar' (além
'de qualquer outra necessária para a
liberação do contrôle do tráfego
'aéreo) ,
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c) Interrupção do võo:

7.4 Se se verificar que a aeronave
sofrerá atraso considerável ou não po-:
derá prosseguir o vôo deverão ser ro-

madas as seguintes medidas:
7.4.1 O Comandante, enquanto
aguardar às instruções das autoridades públicas competentes, ou se êle Ou
sua trrpulaçào não estiverem em condições de entrar em contato com elas
poderá tomar tôdas as medidas
emergência que julgar necessárias a
saúde .e segurança dos passageiros e
tripulantes e para evitar ou diminuir
.a perua ou destruição da aeronave e
seus pertences.
7.4.2 Se Vais providências não PL1"
derem ser tornadas ràptdamente, os .
passageiros e tripulantes serão autorízados a procurar um abrigo seguro
até que essas medidas sejam efetiva-

de

das.

7.4.3 A carga, provisões e bagagem
não acompanhada, se tiverem de ser
retiradas da aeronave por motivos de
segurança, -erâo depositadas mim iocal próximo e lá permanecerão até
que sejam tomadas as providências
neceesárías,
7.4.4 Com relação às maias postais
será observado o disposto no Art. 7.4
_ Correio Aéreo - da convenção
Postal Universal de Ottawa n9B~):
Nota - E' i') seguinte o Aí..t lgo 24
da convenção Postal Ijníversal de
Ottawa (1957):
til. Quando, em

conseqüência de
acidente ocorrido durante o transporte, uma aeronave não pode prosseguir
vôo e entregar a r-rala postal nas escalas prevístas, a tripulação deverá
remetê-la à repartição de correio mais
próxima do local do acidente ou áque..
la mais adequada para .reexpedi-la.
Se os trípulantes estiverem Impedidos de fazê-lo, essa repartição de COrreios, ao ser informada do acidente.
fará tudo o que puder para a entrega
da mala sem demora. A6 malas elevem ser enviadas às repartições de
destino pelo meio meís rápido, após a
veriftoação da correspondêncíe que te...
nha sido danlfícada.
2) A administração do país onde
ocorreu o acidente deve informar, telegràficamente. às Administrações dos
G..e:-cportos de escala -prevístos, do des,
.tíno das malas. Ess.as Administrações.
por seu turno. devem informar, telegràfícamente, às demais administrações interessadas.
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3) As Administrações que embarcam malas postais na aeronave UCldentada devem enviar cópias das faturas de .entrega AV7 - à Administração do país onde ocorreu o acidente,
4) Esta última Admtrrístraçâo, então, deve notificar as repartições de
destino das malas postais, por meio
de uma nota. de verificação, dando
detalhes das eírcunstências do acidente e o resultado da tnspeçâo das malas ," Uma cópia de cada nota de vertffcaçâo deverá ser enviada à repartdçâo de origem 'e' outro à Administração do país ao qual pertence a e-nprêsa de transporte aéreo. asses dcumentos serão enviados pelo meio
ma's rápido (via aérea ou de superfície) .
5) Quando o Vôo de uma aeronave
é Interrompido por um período
dê
tempo que provoque o atraso das malas postais ou quando, devido a circunstâncias
inevitáveis, a aeronave
não pode aterrízar no pais de destino,
as malas, qualquer que seja Sua origem, devem ser encaminhadas a seu
destino pela repartição de correio mais
p róxlma, pelo meio mais rápido. A
Administração da repartição que reencaminhou as malas informará às AdR
ministrações de origem das providências tomadas".
CAPíTULO

VIII

Disposições Diversas sôbre Facilitaçáo
a)

Cauções e Isenção de requisição ou arresto:

3.1 Recomendação _ Se o Estado
Co, -atante exige caução de um operador para gerantta de sua responsabilidade quanto às suas leis de @Jfândega , polícia, saúde pública, qua-rentena agrícola ou outras semelhantes, deverá autorizar, na medida do
possível, o uso de uma só caução. 00,1.
8 ';2 Recomendação _ A aeronave,
equípamentd de terra, peças sobressalentes e suprimentos técnicos de urna
emprêsa de transporte aéreo situados
em um Estado Contratantes (que não
aquêle em que a emprêsa esteja estabelecida), para uso na operação de
Um serviço, aéreo internacional que
esteja servindo tal Estado. não deverão estar sujeitos às leis - dêssa Este..do relativamente à requisição ou

arresto da aeronave, equipamento, peças ou suprimentos para uso público,
sem prejuízo do direito de arresto por
mrração de leis do Es'Gado Contratante em causa.
b) w::f:ITOS

nos

documentos;

sen-

ções:
8.3 No momento em que os uocumentos estiverem sendo verificados.
as autoridades públicas competentes
poderão autorizar ..J agente autorizado
ou o comandante da aeronave a corrigir, ou corrigirem elas próprias,
uaísqtaer erros que reconheçam serem
simples erros de escrita e que não foram cometidos com a intenção de ínfríngír as leis do Estado Contratante ..
8.4 No C8..5o de serem encontrados
erros nos docwnentos, não será imposta, multa ao operador ou agente autorizado antes que êle possa .provar
às autoridades públicas competentes
que o êrro foi cometido por inadvertência e não é de natureza grave.
c)

Disposições relativas à busca.
salvamento e recuperação:

8.5. Sujeito a quaisquer condições
impostas pelo Anexo 12 (Busca e Salvamento) .e Anexo . 13 {Investigação
,; de Acidentes Aeronáuticos), cada Estado Oonbratante tomará as providên-,
elas necessárias para facilitar a entrada temporária em SBU território de
pessoal qualificado, necessário à busca, salvamento, investigação, reparo ou
recuperação. relacionados COm uma
aeronave perdida ou danificada.
8.6 Todo Estado contratante facrIttará a entrada temporári-a em seu
território, de tôdas M aeronaves, felramentas, peças acessórias e' equipamento necessário para a busca, salvamento; investigação, reparo ou recuperação da aeronave danificada de outro
E-stado. :É:sses artigos serão admitidos
temporàrramente isentos de direitos
aduaneiras e outras taxas ou impostos e de aplicação de regulamento de
qualquer natureza que restrinjam a
importação de- mercadorias.
Nota: _ Está compreendido que essa
disposição não dispensa a aplicação
de medidas de saúde pública e de
quarentena agrfcola, se exigidas.
8.7 Todo Estado Contratante reeilttará a remoção de seu território tan;
to da aeronave danificada como da.
que lhe fOi prestar assistência, juntamente COm as ferramentas, peças

220

ATOS DO PODER

acessórias e equipamento que tenha
etdo levado com a finalidade de busca, salvamento, ínvestigação, reparo OU
recuperação.
8.8 A aeronave .avarlade. cu. oe.rtes
dela, e quaisquer prcvísôes ou carga
que contenha. juntamente com qualquer aeronave, ferramentas, peças SO~
bressalentes ou equipamentos levado
para uso temporário na busca, salvamento, investigação, reparo OU recuperação, e que não forem retr-ados do
terrrtório do Estado 'contratante dentro de um prazo estipulado .por êsse
Estado. ficarão sujeitos às exlgêncíee
das leis aplicáveis noireferfdc Estfldo.
d) Implementação do Reg'llP..fficn-

to Santté.rto Internacional
tras medidas correlatas:

8.9

Recomendacãc _

f"

ou-

Os Estados

Contratantes deve-ao cumprir as dispOSiÇ6~ do Regulamento Sanitário. 1nternacícnal da Organizaâço Mundial
de Saúde e suas' emendas. -na aplicaçâo de medidas de controle sanitário à aviação civil internacional.
8.10 Recomendacão . . . :. Nos C0.SOS em

que as condições' ep.demtológícas o
permitam e que. assim, possam ser _1'8duzádes. OU' ehmlnadae gormalídades
sanítártas, os E-stados Contratantes
poderão, de acôrdo com as dlSPOS1
çôes do artigo 104 (alínea d) do Rew
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gulamento Sanítárfo tnternacionai,
grupar seus terrttórros ou fazer acõrdos. no que se refere ao contrôle sanitárro.
8,11 Recomendação - TOdo Estado Contratante deverá providenciar a
fim de que todos os órgãos interessados possam pôr à dtspostçâc dos -assageíros. com antecedência suficiente,
à saída, a lista de vacinações e:i:Ígida~
pelas autoridades dos países de destino, Como formulários do certificado
de vacina conrorme mcdêlc estecciecido no Regulamento San'tárío Internacional.
Os Thtad'os deverão tornar tôdas as
medirias possíveis para que r,s pessoas
oualtfícadas 08.Ta vacinar usem os for ..
mulártos do "Oertífleado Internacional
de vacínacão ou Revactnaçào.va em
de assegurar sua aceitação uniforme.
8.12 Recomendaçâo - Os operado.
res deverão observar o cumprimento
da exigência de um gstado Contratante pelo qual as doenças. além do
smples enjôo de viagem, vertncadas
a bordo da aeronave, sejam comumcacas prontamente, por meio de rádiO,
às áutortdades sarutárlas do Estado
Oontre.tante ao qual se destina a aeronave .a fim de permitir, à chegada,
. a presença de pessoal médico espec la - .
lízado e o equipamento necessário ao
cumprimento das formalidades sanitárias,
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DECRETO NQ 54.204 -

DE

24 DE AGÔSTQ

DE

1964

Fixa a distribuição em cada Arma e em cad:a pôsto, das funções gerais dos
oficiais do Exército, a vigorar a partir de 24 de agôsto de 1964.

O Presidente da República, mando da atribuição que lhe confere. o ar,
tigo 87, inciso I da Constituição Federal e tendo em vista os parágrafos
19 e 59 do artigo 37 da Lei nc 2.657, de 1° de dezembro de 1955, decreta:
Art. 1° Sã-o os efetivos globais das Armas atualmente em vigor, distrlbuídos em cada Arma e em cada pôsto pelas funções gerais (Q E M G e
Q S Q) e pelas funções privativas da seguinte forma:

I
Postos

ARMAS

I

39

I

23
20
1

\

98
51

i

6

Engenb;aria~

II Comunícações

t

I
I
i

1
I Infantaria

I Ca valarfa ......•..•... I

Ten.-Cel.

Artilharia. .
\ Engenharia
1 Comunicações

\

168
83
108

10

·· .. 1

I

Major

78

I

.1 Infantaria
1 Cavalaria
·
Artilharia
Engenharia
Comunicações
\

Capitão

II comunicações
1
]

1Q Ten.

29 Teu.

249

" .\

90

I
I

····,····l

143

74

442
113

I

I

. Engenharia ;· .. ·····.·1
Comunicações
1

I

1
.1 Infantaria
\
Cavalaria ...........•. I
I
. Artilharia
Engenharia
I
I Comunicações
\

I

12

93
105
96
118

I

99

!l2

668

I

I

I

1.345

105

413
198

1
I

665

114

II

I

34{)

117
37
79
5'1

I

I

Infantaria
\
Cav.alari.a ........•..•. j
ArtlIhal'la. .
1

l

I
I

213

'1
Engenharia . .........•.
Arbílharía

I

3.3

Infantaria ...•........ \

1 Cav.alari.a

pôsto

24

I

·········1

.J

Privativas

J·1
.

Efetivo Pre,
visto por

Funções

\

........••... \

. . . . . . . •. • • .

Ge-II

\ rais (QEMG
e QSG)

I

I Infantaria

I Cav.alari.a
Coronel I Artilharia

Fu~ções

252
2.345

42
488
175

272

1.463

116

I _ _~,-_ _
I

1

I

209
104
135
82

53

- Variável
1 (Lei número 2.391, de
17 de janetrc

1

I

de 1955)
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Ar-t. 20 - A vigência do presente 'Decreto é considerada a partir de

24 de agôsto de 1964.

Brasília, 24 de agôsto de 1964" 1439 da Independência e 76Q da Re-

púoüca.

'

.

,

H, CASTELLO Br..JlNOO

Artnur da Costa e Silva

DECRETO N9 54.2{)5 - DE 24 DE
AGÔSTO DE 1964
Dá nOva reaoçao ao crtuto 2Q do Decreto n 9 54.057> de 2'{ de julho de
1964, ·que aprovou a rezasco do
Qua~To do Pessoal do instituto de
Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, prevista no artigo 19 da Let
ns 4.345, de 26 de junho de 196'1,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, Item 1, da Constituição, e o
§ 19 do artigo 19 da Lei nc 4:345 de
26 de junho de 1964, decreta:
'
Art, 19 O artigo 29 do Decreto nú ..
mero 54.057, de 27 de [ulho de 1964
passa a ter a seguinte redação:
•
"Art. 2',1 Ficam mantidos os
Decretos ns . 51.501 e .51.502 de
8 de junho de 1962, 51. 509, de 20
de junho de 1962, 51. 603, de 28 de
novembro de 19-62, e 52.302, de 25
de julho de 1963.
§ 19 A aplicação dos novos va~
lôres fixados na Lei no 4"345, de
26, de junho de .1964, para os símbolos dos cargos em comissão e
funções gra tificadas, bem como a
aprovação definitiva das alterações havidas no quadro do referido Instituto por fôrça dos mesmos Decretos, ficam condtcionadas à revisão da respectiva elasstrtcacão a ser elaborada na forma da Lei n9 3.780, de 12 de julho de 1960 e do Decreto nv 49.592,
de 2"1 de dezembro de I9S0,
. § ',lQ OS funcionários Irregularmente investidos, mediante enquadramento ou relação nominal,
nos cargos de provimento efetivo
criados pelos Decretos citados
neste artdgo. são considerados
ocupantes mtermos de classe singular oú rntcíal de série de classes, assegurado. quando couber.
o retôrnc do servidor à situação
funcional anterior no quadro da
mesma autarquia.
§ 3Q A revisão da classificação
de que trata êste artigo será processada no prazo de 60 (sessenta)

dias, a contar da publicação dêste Decreto, e será submetida à,
aprovação do Presidente da República por intermédio do Departamento Administrativo do Serviço público".
Art. 21? nste decreto entrara. em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de agosto de 1964; 143º"
ela Independência e 769 da República,
H.

CASTELLQ BRANCO

Arnaldo Susself,tnd,

DEORETO NQ 54.2()6 -

DE

25- DE

AGÔSTO DE 1964

Aprova a reVisão do Quadro de Pes-.
eca; do Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos ltuiustríáríos, e dá oetras imnnâéncuie,
.

o pres-a-nte d-a República, usando
das atribuições qUe lhe comere o artig.c 87, rt.em L da oorv-vturçêo 8 tendo em viste o artigo 19, 19, da Lei
nv 4.345, de 2'6 de junho de 1964, decreta:
ê

Art. lI? Fica aprove da a revisão da
crassífcação dos cargo, e funções integrantea do Quadro de Pessoal _do
Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Industriáríos, na forma determinada pe:o artigo 19 da Lei nv 4.345,
de 26 de junho de 1964, eíaborada com
observância das normas' contidas no
Decreto nc 54.004, de 3 de julho de
19$4, continuando em vigor OS Decretos ns , 51.349, de 20 de novembro de
1961, &1.354, de 24 de novembro de
1961, 51.477, c &1.479, de 29 de rna!o
de 1962, 5-1,57$, de :8 de novembro de
18@. 5,2 074, de 29 de maio de 196,3,
e Resolução Especial n« 208, de 19 de
dezembro de 196-3, da Comissão de
Classífícação de Cargos,
Art 29 O Instituto de Aposentadoiria e Pensões dos Industriáríos encamínhará ao exame .dc Departamznto
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Administrativv do Serv'çc Público, no
prazo de 60 dias, os elementos
sárlos à regulartzacão das situações
decorrentes da vigência dos Decretos
ns. 51.354, de 24: de novembro de 1981,
[:':. .450, de 2 de abril de 196,2, 5-1.477,

de 29 de maio de 19'62, 5-1.47-8, de 29
de maio de 19&2 e 51.569, de 1'8 de
outubro de 19&2,
Parágrafo único, Sempre que 'nec:=ssárto, a regularização dessas sibuacôes
será submetida. à consideração d·a Co.missão de Classíficaçâo de Cargos,
assegurando-se, quando couber, o retôrno dos servídore- que não satisfaçam às condições exigidas, à situação
funcional anterior,
Art, ele A aprovação de que trata
êste decreto não prejudicará o re-exame das situações Indívídua-s de
enquadramento já constituídas e passívels de correção por iniciativa da
Admínístração 0'" -- '-i -tude de apreci-ação de recursos interpostos por
func'onárics, fur-tamentados no artigo 48, parágrafo único, da Lei
-nc 3,780, de 12 de julho de 1000,
Arb. 49 Sob pena de responsabilidade
-da autoridade que o determinar,
nenhum pagamento poderá Ser eretuado H func'onário ocupante de cargo
de provimento efetivo na. base do ven.ciment-, de cargo em' comissão, ressalvadosvos -vasos previstos, de' forma
cvoressa, em lei 'ou qu-ando decorrentes de cumprimento de decisão transitada em julgado,
Art. 5(,) Os cargos em comissão de
eaados . Reg-ionais e de Agentes gspeclais do, oreãos de Previdência soclal. são eonsidetados, para efeitovde
províment- cargos de direção intermediária, diretamente vinculados aos
:respectivos Conselhos de êdmínis·tração.

DEORETO N9 54,207 -

AGÔSTO DE 1964

DE 2-6 DZ

Dâ nova }'edaçao ao parágrafo 411 do
artigo ~:~4 do Regulamento para o
Tráfego Marítimo, baixado pelo De_
ereta nl' "1.798 de 11 de junho de
1940. alterado pelo de n9 50,114 de
26 tie janeiro de 1961.
O Presidente da - Repúbl'ca, usando
da atribuição que lhe confere c- artigo 87 inciso I da Oonstituíçãc Federal. decreta:
Artigo 19. Fica alterado o paràgrafo 49 do artigo 324 do Regulamento
para o I'rádego Mar1tImo, baixado
com o Decreto nc 5.798 de 11 de junho de 194{J, alterado pelo de número 50.114 de 26 de janeiro de 15'S1.
que. em obediência ao artigo 257 da
Ccnscudacâo das, LeiS do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei no 5 _452 de
10 de maio de HJ43,. passa a ter a Seguinte redação:
"§ 49 AS inscrições dos estivadores
devem satisfazer. os seguintes requísltos. além dos. li estabelecidos: ter de
21 a 40 ano~ de tdade.vpossuír robustez tísica comprovado por médico do
Instituto de Aposentadoria e Pentões dos Marítimos, estar dentro do
número fixado pela Delegacia do 'I'rabalho Marttlmo não podendo exceder
do têrço o número de estrengeíros íns.,
critosem cada pôrto".
Art. 29. ~ste Decreto entrará em
vigor· na data de SUa publicação, revog'adas as disposições em contrário,
Brasilia, 26 de agôsto de 1964; J. 439
da Independência e 769 da Repúblícà..
H,

CASTELLO

BRANCO

Ernesto de Mello Baptista

Aa't. (P A partir da publicação dêste
Decreto, aplicar-se-âo aos servidores
do Instituto de Aposentadoria, e pensil."'." dos Industriáriosas dísposíçôes
DECRETO N9 54,208
DE 26 DE
da Lei nll 4.345, de 26 de junho de
AGÔSTO DE 1964
Hl'64, retroaglndo as respectivas vantagens financeiras a partir de 10 de
junho de 1964, salvo quanto aos proDetme, para fins de Previdência Se-vímentox efetuados após essa data.
c1at, a atividade de Condutor Autônomo de Veículo Rodoviário, e dá
Arb. 79' í!:ste decreto entrará. em' vioutras -prooitléncias,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 25 de agôsto de 19,64;
o Presidente da Repúbttca, usando
143Q da Independência e 76Ç da Repú- . de atrlbutçâo que lhe confere o ar;:'olica.
tigo 87_ inciso I, da Constituição Federal, e tendo em vista fi, conveniênH, CASTELLO BRANCO
cia de caracterizar a atividade de
"Condutor Antônomc de Veiculo Ro..
Arnaldo Sussekinà

ATOS DO PODER

dcvrárío", para fins de previdência
SOcial, decreta:
Art. 1~. Condutor Autônomo de VeIculo Rodoviário é o que exerce- atividade proüssíonal sem _vinculo empregatício, quando proprietário, co-proprietário OU promitente .oomprador de
um só veiculo.
Art. 29.' o presente Decreto entrará
em -vigor na da ta de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 26 de agôsto de 1964; 1439
da rndependência e 769 da Repúbl1ca.
H.

CAsTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekímâ

DECRETO N9 54. 2Q9 - DE 26 DE
AGÔSTO DE 1964
Retifica o a1~t. 19 do decreto n 9 53.386,
de 31 de dezembro _de Hl63

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o ar'ttgo 87. nv r, da Co.nstituiçãoe nos
-têrmos do decreto-Ieí nc 1.985, de 29
de janeiro de W40 (Oódígo de Minas).
decreta:
Art. 10 Fica retificado o art. 1Q - do
decreto número cinqüenta e. três mil
trezentos e oitenta e seis (53.386) de
trinta e um (31) de dezembro de mil
novecentos e sessenta e' três (1963),
que passa a ter a seguinte redação:
Fica autorizado o cidadão brasileiro
EmmQ-noel de Souza Lima a lavrar
mínérie de manganês, em terrenos de
sua propriedade, no lugar denominado Fazenda dos penas, distrito de Fe,..
chedcs, munícíoío de Concelçâo do
Mato Dentro. atualmente município
de Santana do Plrapama, Estado de
Minas Gerais, numa área de sessenta
e seis hectares (66 ha) , delimitada por
um polígono irregular que tem um
vértice na confluência dos córregos
dos Penas e Caníco ou Francisco Lopes e os lados. a paetdr dêsse vértice,
.os seguintes comprimentos e· rumos
verdadeiros: quinhentos e quarenta
metros (54ü, m) , cinqüenta e três
graus noroeste (539 _~) ;quinhentos metros (500 m) , trlnba e nove
graus nordeste (399 NE); setecentos
e trinta metros (730 m) , ctnqüenêe
e três j;l'aUS sudeste (53'9 SE) ; quatrocentos metros (400 m) , sessenta e
nove graus nordeste <699 NE); que-
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trocentos metros 14O0 m) , vinte e um
graus sudeste (21'"' SE); oitocentos .e
setenta metros (870 m) , sessenta e
nove graus sudoeste (699 SW); trezentos e vinte metros (3020 m) , trinta
e um graus noroeste (319 NW). Esta
autorização é outorgada mediante as
condições constantes do parágrafo
único 00 art. 28 do Código de Minas
e dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
além das seguint-es e de outras constentes do mesmo Código, não expressamente mencionadas neste Decreto.
Art. 2() A presente retificação de
decreto não fica suj eita ao pagamento
da taxa prevista pelo Código de Mínas. ficando mantidas as demais disposições do decrete nc 5'3.3-86, de 31
de dezembro de 1963, cujo artigo 19
ora. se retifica.
Art. 39 Revogam·se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de agôstc de 1{}64j 143 Q
da Independênoi-a e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO -N° 54.21Q AGÔSTO DE 1964

DE

26

DE

Dispõe sôbre a retormaüação do ststema de assistência médica no país.

O Presidente da .República, usando:
das atrtouícões que lhe confere o artdgo 87. item I, da oonsnturçãc, e
considerando a necessidade de reformulação do sistema de assistência
médica do país, visando ao apeneiçoamento dos serviços- assistenciais e
ampliação da sua área de atendimento em condições econômicas mais favoráveis;
consid-erando a conveniência da "unificação de serviços para redução de
despesas e uniformidade de orientação;
considerando a necessidade de prover recursos para manutenção e
custeio dos serviços assistenciais, definindo a responsabilidade nos respectivos encargos dos vários níveis governamentais, bem como os direitos e
obrigações da- clientela em face aos
serviços médicos oficiais e a participação dos usuários, das organizações
do Estado e da Comunidade em geral
na sua manutenção;
considerando a necessíõade de entrosamentoentre os Serviços de Saúde,
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os serviços médico-assistenciais e os

demais Ministénos;
considerando a necessidade de f1';'
xar preceitos sôbre a forma de subsidíos: à iniciativa privada no campo da
assistência médICaj
considerando a necessidade de expan.sãQ dos serviços médicos até os
limites das reais necessidades e dentro
das possibilidades existentes, decreta ;
Art. 1q O Ministério da Saúde fará
proceder a, Imediatos estudos para a
.reformulaçâo do sistema de assístêncio, médica no país. tendo em vista SO~
bretudo os pressupostos constantes do
preâmbulo dêste Decreto, sem prejuízo
de outros que lhes possam vir a ser
acrescidos, visando à elaboraçâc de
urr projeto de lei a ser submetádo ao
congresso Nacional, nos têrmos do
artigo 49 do Ato Institucional, de modo a poder entrar em vigor a partir
de l Q de janeiro d 1965
Art. 29. Para o efeito do disposto
no art. 19, o Ministro da Saúde "'Ie_
signará Comissão Especial constituída
por técnicos 'de seu Quadro e"de representantes do Mintstérío Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica Ministério do 't'rabalho e Previdência Social e conselho
da Medicina e Previdência social, para
no prazo improrrogável de 30 rtrmta.j
dias, realizarem OS estudos uecessérios e elaborarem o Ante-projeto de
Lei mencionado no artigo 19 •
êr't , 3Q. O Projeto elaborado será
submetido, pelo Ministro da Saúde,
em coordenação com OS Mínístroa do
Trabalho e Prevtdêncía Social e "xtraordinárto do Planejamento e Ooordenaçâo Econômica, à aprovação' do
Presidente da R-epública no prazo máxtmo de 10 dias, para o efeito do errcarotnhamento nrevísto 'no aet 19.
Art. -49 Os membros da comissão
referida no artigo 29 poderão, sendo
necessário ao bom ríesempenbo do encargo ficar dispensados de outras atividades funcionais, sendo-lhes facultado, outrossim ter assessores especializados para o mesmo fim.
Art. 59. Os órgãos do ServIÇQ PÚbEco e entidades vinculadas em especial as tnstituíções de previdência
socialv atenderãc, pricrttàrlamente, às
solicitações de tnterêsse-dos trabalhos
de Comissão.
Art. 1j9. O Ministro da Saúde expedi rá as instruções que se fizerem
necessárias à execução dêste Decreto,
cabendo-lhe resolver os casos omísL

soe.

Art. 79, .f:ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Br "ta 26 ue agosto de H164; ~43'!
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Raymundo, Brito

DECRETO N' 54.211

Ainda não foi publicado no D. O.
DECREI'O

N9

54.212 1964

DE

26

DE

AGÔSTQ DE

Ap1'Ova a revisão do Quadro de Pessoal dia Caixa Econômica Federal
do Ceará e dá outras providências.

O presidente da República, usando
das atribuições
que lhe confere' o
art. 87, ttem I. da Constituição, e
tendo em vista o disposto 110 § 1~ do
art. 19 doa Lei ne 4.345, de '26 de junho de 1964, decreta:
Art. 19. FiCa aprovada a revisão do
Quadro de Pessoal da Caixa Econômica Federa! do Ceará.. na forma determinada pelo artàgn 19 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964,
elaborada com observância das normas contidas no Decreto nc 54.004,
de 3 de julho de 1964, vigorando para
o mesmo a constituição decorrente do
enquadramento provisório aprovado
pela Resolução EspeciaJ n9 235, de 11
de agôsto de- 1964', da Comissão- de
Classificação de Cargos, com a adoção das medidas indicadas nos parágrafos seguintes:
§ 19, A aplicação dos novos valôres
previstos na Lei nv 4.345, de- 26 de
junho de 1964, aos cargos em. comissão e funções grat'Itcadas existentes
no QuadTo de Pessoal da Caixa Econômica Federal· do Ceará fica condicionada a aprovação da classificação
respectiva, .a ser elaborada na forma
da Lei nc 3.18(: de 12 de julho de
1960, e do De-creto no 49.592, de 27
de dezembro de 19'60.
§ 2Q. A aprovação da classífíeaçâc
de que trata~ste artigo será processada no prazo de 60 (sessenta) dias.
a contar da publicação dêste _decreto
e será submetida ao Presidente da
República, por intermédio do Denartamento Administrativo' do .Servíço
Público.
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Art. 2QA aprovação de que trata
êste decreto não prejudicará o reexa,
me das situações individuais de enquadramento, . já constituídas e passívets de correção, por tnictatíva da
Administração OU em virtude de apreciação de recursos interpostos por
ttuncíonáríos, fundamentados no artigo 48, parágrafo único, ela Lei número 3.78-0, de 12 de julho de 1960.
Art. 39. A Caixa Econômica Federal do Ceará promoverá, no prazo
de 30 dias, a aprovação da tabela de
pessoal temporário, de acôrdo com o
disposto no Decreto no 50.314, de 4
de março de 1961, e no art. 5? da Lei
nc 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 49. A partir da publicação e
consideradas as ressalvas dêste decre;
to, aplícar-se-âo aos. funclonáríos da
Caixa 'gconômica Federal do Ceara
as disposições da Lei no 4.345, de 26
de junho de 1964, retroagindo as respectivas vantagens. ftnanceíras a 1~ de
junho de 1964.
Art. 5Q. í:ste decreto entrará em
víaor na data de sua publicação. revo"'gadas as disposições em contrário.
Bresilia, 26 de agôsto de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Otéuío Gouveia de Bulhões
(1.')

DECRETO, NQ 54.213 -

DE

26

DE

AGÔSTO DE 1964
ClaSSifica OS cargos âe nível superzor
da Caixa Econômica Federal to Cea_
ra e dispõe sôbre o enquadramento

de seus atuai« ocuparntes.
O Presidente da República, mando,
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I. da oonsutuicâo, e de
acôrdo com o artigo 9Q da Lei nv 4.345,
de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto nv 54.015, de 13 de
julho de 1964, decreta
Art. 19 Fica e.provada a cloarssiflcação dos cargos de nível superior rnneXO 1), bem como a relação nominal
dos respectivos ooupante., (Anexo TI),
do Quadro de Pessoal da Cadxa: Bccnômíoa Federal do COOJI'á,
ATt. 29 As vantagens financeiras
decorrentes do presente decreto vigaratão a partir de 1Q de [unho do corrente a,noe as despesas resultantes
serão atendidas pelos recursos orçarnentãnos próprios.

Art. 3° zste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revo...
gadas as disposições em .ontrárío.
Brasili~, 26 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

otáVio Gouveia de Bulhões

(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O. de
27 de agôsto de 1964.
DECRETO NQ 54.214 AGÓSTO

DE 1964

DE· 27

DE

Aprova a remstio do Quadro de ree:
ecia da Companhia de Navegacão
do São Francisco edá outras Pro_

maenouxe.

o Presidente da República, usando das. atrfbuíçôes que lhe confere o
art. 87, Item I, da Constituição, de...
creta:
Art. 1Q Fica aprovada a revisão do
Quadro do Pessoal da Companhia de
Navegação do 840 Francisco de que
trata o art. 19 da Lei nv 4.345, de
26 de julho de J964.
Art. 29 Qualquer alteração saâaríal
proposta pela Companhia de Navegação do São Francisco para os seus
empregados, deverá ser previamente
submetida - à aprovação de Conselho
Nacional de Política Salarial, tnstí;
tuído pelo Decreto nv 52.275 de 11
'de julho de 1963 e reorganiza'do pelo
Decreto nc 54.018, de 14 de julho de
1964.

Art. 31) mste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposicôes em contrário.
. Brasílía, 27 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 7f)Ç da República.
H.

CASTELLO BRANCO

--DEOO·ETO N° 54.215 AGÔSTO DE 1964

DE

27

DE

oonsuieea

08 JogOS
Universiltátrios
Brasileiros como atividade univer-

euana reçuuir .
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
art. 87, I, da Constituição e tendo
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em vista O disposto no Decreto-lei, para o alívio da dor e do sofrimento
nv 3.617, de 15 de setembro de 1941, e que medidas adequadas devem ser
tomadas para garantir a dispcníbílidecreta:
dade de entorpecentes para tais fins,
Art. 19 OS Jogos Universitários
Reconhecendo que a toxicomania é
Brasileiros ínstítuídos pelo Decretoum grave mal para a. individuo e
lei nc 3.617, de 15 de setembro de
constitui um perigo socíai e econô1941, sâo considerados: para efeito de
mico para a humanidade,
cômputo de freqüência como atwídade universitária regular.
Conscientes de- seu dever de preve...
Art. '2? Caberá à Confederação
nír e combater êsse mal.
Brasileira de Desportos UniversitáConsiderando que as medidas conrios a responsaoílídede de atestar a tra o uso indébito de entorpecentes,
participação dos atletas aos Jogos
para serem eficazes, exigem uma açâo
Universitários "Br:asileiros.
_conjunta e universal,
Art. 39 ,0 presente decreto entraJulgando que essa atuação universal
rá em vigor na data de sua publiexige uma cooperação ntemacíonal
cação, revogadas as disposições e-m
orientada
por princípios idênticos é
contrário.
objetivos comuns.
.
Brasíha 27 de agôsto de 1964; 1430
Reconhecendo ,a competência das
da. Independência e 76Ç> da República.
Nações Unidas em matéria de contrôH. CASTELLO BRANCO
le de entorpecentes e desejosas ée que
os órgãos internacionais a êle eretos
Flávio uoeerao
estejam enquadrados nessa Organização,
Desejando concluir uma convenção
DECRETON5' 54.216 - DE 27 DE
internacional que tenha aceitação geAGÔSro DE 1964
ral e venha substituir os tratados
existentes sôbre entorpecentes, Um!..
Promulga a Convenção única: sóbre
tando-se nela' o uso dessas substâncias
Entorpecentes.
a fins médicos e científicos e eataha;
Iecendo uma cooperação oi uma, nscaO Presidente da República,
lízaçâo internacionais
permanentes
Havendo o Congresso Nacional
para a consecução de tais finalidades
aprovado, pelo Decreto
Legislativo
e objetivos,
n.c 5, de 1964, a Convenção úniCa sôConcordam, pela presente, no sebre Entorpecentes. assinada em Nova
guinte:
York, a 30 de março de 1961;
E havendo sido depositado, o resARTIGO 1
pectivo Instrumento de ratificação,
junto ao Secretárto-Geral da OrgaDefinições
nização das Nações Unidas, em 18 de
1.
Salvo
indicação
expressa em COlI..
junho de 1964; decreta:
trárto, ou onde o contexto exigir outra
Que a mesma, apensa por cópia ao
presente decreto, seja executada e interpretação, as seguintes definições
cumprida tão inteiramente como, nela serão, aplicadas na presente conven...
ção: .
se contém.
a) "órgão" é o órgão rnternaclcnal
Brasília, 27 de agôsto de 1964; 1439
de oontrõte de Entorpecentes.
da. Independência e 769 da República.
b) O têrmc "canabis" designa as
H. CASTELLO. BRANCO
extremidades floridas ou coro fruto da
planta da canabls, qualquer que seja
Vasco da Cunha
o nome qué tenham das quais não foi
CONVENÇAo VNICA SOBRE EN- extraída a resina (com exclusão das
sementes e fôlhas não nidas às ex ...
TORPECENTES, DE 1961
tremidades) .
c) "Planta de canaoís" é tôda planP1'eâmbulo
ta do gênero canabts.
As Partes,
d) "Resina de canabís" é a vesírra
Preocupadas com a saúde física' e separada, em bruto ou purificada, cb ..
moral da humanidade,
tida da planta de canabis.
Reconhecendo. que o uso médico dos
e) "Arbusto de coca" é' tôda planta
entorpecentes continua, indispensável do gênero erythroxilon.
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f) "Fôlha de coca" é a fôlha do
arbusto de coca da qual tôda a eogo ,
nina, a cocaína ou qualquer outro
alcalóíde da ecgonina não -tenham
sido retirados.
g) "Comissão" é a Comissão de Entorpecentes do Conselho.
h) "Conselho" é o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.
i) "Cultivo" é o cultivo da papoila
que produz o ópio, do arbusto da coca
ou da planta da canabís.
j) «rtntorpecente" é tôda substân,
cre natural ou sintética que figure nas
listas I e lI.
k) "Assembléia Geral" é a Assembléia Geral das Nações Unidas;
l) "Tráfico ilícito" é o cultivo ou
qualquer tráfico de entorpecentes que
contrariem as disposições da presente
Convenção.
m)
"Importação" e "exportação"
significam, cada têrmo tomado em
seu sentido particular, o transporte
material de entorpecentes de um para
outro Estado. Ou de um para outro
território de 'um mesmo Estado.
n)
"Fabricação" é qualquer, processo. que não seja de produção e que
permita obter entorpecentes, inclusive
a refinação e a transformação de um.
entorpecente em outro.
O) I, Ópio medicinal" é o ópio que
sofreu a preparação necessária a seu
uso médico.
p) "ópio" é cvseíve coagulada da
dormídeira ,
q) "Dormídelra" é a planta da espécie Papaver somnlferum L.
r) "Palha de dormídeira" significa
tôdas as partes (CQm exceção das se,
mentes) da planta da dormideira depois de cortada.
s) • "Preparado" é a mistura, sólida
ou Iíquída, que contenha entorpecentes.
t) "AProdução" é a separação do ópio
das. folhas de coca, de canabís e sua
resma das plantas de que se obtém
u)
"Lista I", "Lista 1['·', ."List;'
TII" e "LIsta IV" são as listas de
entorpecentes em preparados que com
essa numeração, se anexam à p;esente Convenção, com as modífíoãções
qUe se lhe Introduzam perlêdicamen-,
te segundo o disposto ·no .Artdgo- 3.
V) "Secretário-Geral" é o Secretárto.Geral das Nações Unidas.
w) "Estoques especiais"
são as
quantidades de entorpecentes conservados num pais ou território na posSe do Govêrno dêsse pais ou território para fins oficiais especiais e
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para flazer face a circunstâncias exIclep,dionaUS; e da mesma forma se
deve entender a expressão "fins es,
pecíaía".

X) "Estoques" são as quantidades
de entorpecentes mantidas num país
OU. território e que se destinam:
I) Ao consumo no país ou território para fins médicos e científicos;
II) A utilização no pais ou território para fabricação ou preparo de
entorpecentes e .out-as substâncias;
rrn A exportação, com exc.. usêo,
~ntretanto, das quantdd'ades que
no
pais ou terrftórío, se encontram no
poder de
IV) Parmacêutícos ou »utcos dts'tríbuídores varejistas autorizados o:: de
instituições ou pessoas ·quaJi1'icadas
para o exereíeío devidamente autoriza,
do de funções terapêuticas ou cíentírtcas: ou
V) Como /I estoques especiais".
y) "Território"é qualquer porção de
um Estado considerada distinta para
Os efeitos da aplicação do sistema de
certificados de importação e. autorizações de exportação a que se refere o
Artigo 31. Esta definição não se aplica ao têrmo "território" usado nos

artízos
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e

46.

Para os fins desta Convenção,
consldera.se "consumido" o entorpe,
cente entregue a uma pessoa ou em;
prêsa para distribuição no varejo,
para uso .médíco ou pesquisa .cíentíff,
ca; e no mesmo sentido se entenderá
a palavra "consumo",
2.

ARTIGO 2

Substancicis

sujeitas

à

fiscalização

1. Com exceção das medidas de tíscalízação que Se limitam a determí,
nados entorpecentes as eusbtânclas da
Lista I estarão sujeitas atôdas as
medidas de fiscalização apltcáveis aos
entorpecentes em virtude da presente
Convenção e, em particular às prevts,
tas nos abrigos 4 (C) 19 - 20 - -21 29 - 30 - 31 _ 32 - 33 - 34 e 37.
2. Os entorpecentes da Lista II
estarão sujeitos às mesmas medidas
de fiscalização dos 'da Lista I Com
exceção das medidas previstas no ertígo 30 parágrafo 2 e 5 no que se
refere ao comércio a varejo.
3. Os preparados não incluídos na
Lista UI estarão sujeitos à mesma
fiscalização que os entorpecentes ne,
les contidos mas as estimativas (artigo 19) e as estatísticas (.artigo 20)

~30
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cue não se referbrem a esses entorpecentes não serão exígtnas com relação aos referidos preparados nem
lhe serão aplicados os -ãsposítívos do
artigo 29 (parágrafo 2. c)
do artigo
30 (parágrafo 19 b, rn .
4. Os preparados da Lista m estarão rsureítos às mesmas medidas de
fiscalização que os que contenham
entorpecentes da Lista Tl. Não se lhes
e.pltcarâo, entretanto, as disposíçôes
do artigo 3:1, parágrafos 1 tb I e 4 a
15, e para os fins de estimativa ';:,,),1"
tdgo 19) e de estatística artigo 2())
a informação exigida se restrtngírá
às quantidades de entorpecentes usa ..
dos em sua fabricação,
5. Os entorpecentes da Lísta IV
serão também incluídos na Lista ~ e
estarão sujeitos a tôdas as medidas
de fiscalização aplicáveis aos entor.
pecentes que figuram nesta última
Lista, e mais as seguintes:
a) 'as Partes adotarão tôdas as me.
didas especiais de fiscalização que
julguem necessárias em vista das pro,
prfedades particularmente perigosa-s
dos entorpecentes visados: e
i» as Partes proibirão a produção
fabricação, exportação e importação,
con.ércío. posse 'OU USo de ·,al~' entorpecentes, se, no seu conceitc pelas
condições existentes em seu Dais êste
é O meio mais eficaz de proteger a
saúde e bem-estar público. ~e díspositívo não se apücará As quantrrtades neeessártas para pesquisa -oédíca e científica apenas, -ncluidas as
experiências clínicas CQm tais entorpecentes feitas sob ou sujeitas à supervisão e tâscalízação das ditas Par..
teso
e.. AJ.ém das medidas de Iísealizaçâo aplicáveis a todos os entorpeceutes da Lista I, o ópio astará sujeito
às diepostções dos artigu~ 23 e 24;
a fôlha de coca as dos artígos 26 e
27 e a canabís às do artigo 28
7. A dormideira, ,j arbusto de coca
e a planta de canabis, a palha da
dormídeíra e 'as fôlhas de canabis
estarão sujeitos, às medidas de .físc~ zaçâo prescritas nos ar-tigos 22 a.
24; 22, 26 e 27; 22 e 23; 25 e 28,
respectivamente
8. As Partes rarao todo o possível
para aplicar medidas práticas- dp fiscalização a substânciasvnàe suteitas
às dtsnostcões desta. Convencâo. mas
que podem ser utilizadas TIS tábríea.
ção ilícita de entorpecentes.
9. As Partes não estarão obrraadas
à aplicaçã.o das dlsposicões ria oresen-

te Convenção aos entorpecentes 00-'

mumente usados na índúst-ta para
tmsvnão médicos ou cíennncos desde que:
a) assegurem, por ,aprOpl"1 ido- méto de d-e desnaturaçãc ou par outros
meios, qUe os entorpecentes dessa forma usados não venham prestar-se o
uso mdébito ou produzir efeitos .:1001vos artigo 3, parágrafo 3) e que as
substâncias perigosas não possam ser
pràticamente recuperadas; e
b) Incluam nos dado!' estatísticos
(artigo 20) fornecidos as quantídadea
de 'cada entorpecente rtesta forma utí..
lízado.
ARTIGO 3

Moàificações da esfera de aplicação
da" tisetüizaçiic

1. Se uma das Partes ou .a Organt.,
zacâo Mundial de saúde estiver de
posse de mformaçâo que, na sua opinião, torne conveniente uma modífi...
cação em qualquer das Listas notíficará o Secretário.Geral .romecendo,
lhe todos OS dados em apeio de sua
uoüncacâo.
2. O Secretário-Geral transmitirá
tal notificação, e tôda informação que
considere importante. '1,' partes, B Comissão. e. se a notificação é feita por
uma das Partes à 'Organização' Mundial de Saúde
3. Quando a notificação se referir
a uma substância ainda não incluí,
da nas Listas I,Ou TI:
1) as Partes examinarão. à .luz
das informações obtidas, a possibílídade d. aplicação provisórta, a substância .em aprêço de tôdas as medidas
de fiscalização aplicáveis soa er-torpe.,
centes da Lista I;
11 - Enquanto não der sua decisão, de acôrdo com o sub-iaeágrafo
III 'do presente parágrafo, a Oomíssão poderá determinar que as Partes
apliquem. provlsóríamente 8. tal ubstâneía, tôdas as

nedidas de fiSC1'.11..

zaçâo aplicáveis aos entorpecentes da
Lista 1. As Partes aplicarão provísô,
riamente tais medidas à Substâuela
em nuestão.
III -

Se a Organisaçâc Mundial
"I substância
.se presta a símílar abusos e pode
produzir efeitos nocivos semelhantes
aos entorpecentes das Listas I e II ou
ser transformada em: entorpecente.
comunicará isso à Comissão, a qual,
de acôrdo com a recomendação .da
Organízaçâo Mundial de Saúde, po,
de Saúde constatar que
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derâ decidir que a substância seja
incluída nas Listas I eTl ,
4. Se a Org aruzacâo Mundial de
Saúde achar' que um preparado, dadas as substâncias que contém. não
se presta 8 [J.<:(, -n« 'vi rto e .não pode
-croõuetr efeitos noorvos (parágrafo
:h e que o entot-aeeente néle contido
não é tãoilmente recuperável, a Co,
rnlssac poderá, de acôroo com recomendação da Organização Mundial de
Saúde. incluir. êsse preparado na Llsta TIl.
. Se a Organização Mundial de
Saúde achar que um entorpecente da
Lista J é pai-tícularmente suscetível
de uso indevido e de :~~'''duzir efeitos
nocivos (parágrafo 3) e que tal suscetâbíüdade nac i> compensada O,}T'
apreciáveis vantagens terapêuticas ~Ó
possuídas neles entorpecentes da rdsta IV, a Comtssâo poderá .i e acôrdo
com a recomendacâo da C'rganízacâo
Mundial de - Sa-tde incluirê,o..te entorpecente na Lista IV,
'
6. Quando .tma notífícaçâo se referir a um ento-oeeente já.ncluído
nas Lletas I ou TI 'oU v. 111P preparado
da Lista In, a Comissão. eaém das
medidas previstas no parágrafo 5, po,
derá de aoôrdo com a recomendação
da Organtsacão Mll'.1clial de Saúde,
modificar qualquer Lista:
a) transferindo um entcrpa.ients da
Lista I para a "Lista TI. OU da Lista
TI para a Lista I; ou
b) retirando um entorneoente ou
Um preparado. conforme
caso, de
uma das Listas.
7 _ Tôda decisão tomada pela Comissão de acõrdo comiêste artigo,
será comunicada pelo secretáno-oe,
ral a todos os gstados.membros das
Nações Unidas:
aos
Estados não
membros que sejam partes na Con;
vencão: à Organíaacão Mundial de
Saúde e ao órgão. A referida decisão
entrará em vigor com relação a cada
ums das Partes. na data ~:~ ,·"~,,,l)i_
mento de tal comunicaçã-o, e as Par..
tes adotarão então as medidas necessárias, de acôrdo com esta convencão.
8. a) As' decisões da Comissão, que
modifiquem quaisquer das Listas es,
terão sujeitas à revisão pelo Conse,
lho. por solicitação de qualquer das
Partes apresentada dentro de -noven..
ta dias a partir da data de recebí.,
menta da notdfícação da decisão. O
pedido de revisão será apresentado
ao secretãno.oeraí, juntamente' com

c

-tôdas as informações cabíveis em
apoio ao pedido
b) O Secretário-Geral transmitirá
cópia do pedido de revisão e das in.
formações; à Comissão, à Organização Mundial de Saúde e a tôda as
Partes e pedirá que formulem suas
observo es dentro de noventa dias.
'T'ô-"- o as observações .recebídas serão
submetidas à consideração do conselho.
c' L Conselho poderá corrn-n ar,
modificar ou revogar a decisão da Oo,
míssâo. e a decisão do Conselho será
definitiva. A decisão do Conselho
será transmitida aos Estados.mem,
bros das Nações unida.' '108 Estados
não membros Partes na Convenção,
à Comissão, à oreenízecão Mundial
de saúde e ao órgão.
d) Durante \S trâmites da' revisão,
vigorará a decisão' da Comissão.
9. As decisões da Comissão, ado,
tadas de acôrdo com êste fl,r:,igo não
estarão sujeitas ao processo de revi..
são previsto no artigo 7,
ARTIGO 4
Obrig~ões

Gerais

AB Partes adotarão tôdas as medi.
das legislativas e admintstra.tlvs.s oue
possam ver necessárias:
a) a entrada em vigor e ao cum..
prímento das disposições da presente
Convenção en- -seüs respeetívos terrítórios;
b)à oooperaçâo com os demais Estados na sxeouçâo das disposições da
presente Convenção;
C) à limitaçâo exclusiva a fins médicos e científicos. da produção, ta,
brfcação, exportação, importação. dís,
trfbuíção. comércio uso e posse de
entorpecentes, dentro. dos dispositivos
da. presente oonvenção.
ARTIGO 5

órgãos internacionais de tíscousaçao

As partes, reconhecendo a compe,
têncía das Nações Unidas em matéria de ftscalização internacional de
entorpecentes, concordam em conterir à Comissão de Entorpecentes do
Conselho Econômico e Social e 3.10
órgão Internacional de Fiscalização
de' Entorpecentes, .respecnvamente. as
funções que a presente Convenção
lhes confere.

. ATOS DO_ PODER

ARTIGO

Despesas

6

órgãos Internacionais de
fiscalizacão
As. despesas ua Comissão e do órgão serão custeadas pelas Nações Uní.,
das na forma qUe venha
decídir
a Assembléia Geral. As Partes que
não sejam membros das Nações Unidas contribuirão com as ímportân,
cias que a Assembléia Geral considere
equitatdvas 'e fixl. períõdícamenbe, após
consulta aos govêrnos dessas Partes.
(];Os

ARTIGO 7

Revisão das Decisões e "Reoomen~
ções da Comissão

Excetuadas as oectsões tornadas de
acôrdo com o artigo 3, roda decisão
ou recomendação adotada pela Comissão estará sujeita à aprovação ou
modificação por parte do Conselho ou
da Assembléia Gera. da mesma forma que -as demais decisões ou reco,
mendações da Comissão,
ARTIGO 8

Funções da Comissão

A Comissão está autorízada a estudar tôdas as questões relacionadas
com os objetivos desta Convenção, e,
'em particular:
a) modificaras listas
de acôrdo
com o artigo :3;
b) penír a atenção do órgão para
quaisquer assuntos, que possam mteressar às suas funções;
c) fazer recomendações para a exe,
cuçâo das finalidades e dispositivos
desta Convenção, inclusive de progra.,
mas de investigação cíentífíca ': trccade informações de natureza téc,
nicà e científica'; e
d) pedir a atenção dos gstac, JS r•.. J
Partes para decisões ou recomendações que venha a adotar nas têrmos
da presente Convencâo, a fim de que
Os -etertdos Estados examinem a possibilidade de tomar medidas de aeôrdo com tais decisões e recomendações,
i

ARTIGO

9

Composição do órgão
1. O órgão se comporá de onze
membros, eleitos pelo Conselho na seguinte forma:

ExEcutIVõ
a) Três membros qUe possuam experiência médica, farmacológica ou
farmacêutica, escolhidos de uma lista de pelo menos, cinco pessoas índicadaspela Organização Mundial de
Saúde;
b) Oito membros escolhidos de uma
Itsta de pessoas indicadas pelos Estados Membros das Nações Unidas as
e pelas Pal'tes que não sejam membros das Nações Unidas.
2, Os membros do órgão deverão
ser pessoas que, por sua competênCLa, imparcialidade e desínterêsse, inspirem COnfiança geral. Durante seu
mandato. não poderão ocupar qualquer
cargo, nem exercer qualquer atividade que possa prejudicar sua ímparciaIídade no desempenho de suas tunçôes , O Conselho.. de acô-d- com o
ôfgão, tomará tôdas as medidas necessárias para garantir a .j.,t~;'al urdependência técnica do' órgão no desempenha de .suas atríbuicóes
3. O Conselh,o, tendo na devida
conta o príncípdovda representação
geográfica equítativa, estudará a conveniência de qUe- tomem parte no 61'gão, em proporção equítatdva, pessoas
que conheçam a situação em matéria
de entorpecentes nos países produtores, fabricantes e consumdíores e
vinculados a êsses países.

ARTIGO 10

Dura:ção do mandato e" 1'emuneraçáo
dos membros do órgão

1. Os "membros do órgão exercerão
suas funções durante três anos e poderão ser reeleitos.
2. O mandato de cada membro do
órgão expirará na véspera da primeira sessão do órgão da qual o seu sucessor tenha o direito de partdcípar ,
3. O membro do órgão que deixar
de assistir a três sessões consecutivas,
será considerado como havendo re,
nuncíado.
4, O Conselho, por recomendação
do órgão, poderá destituir um membro do órgão que haja deixado de possuir as condições necessárias para.
dêle fazer parte conforme o parágr a.,
fo 2 do art. 9. A referida recomendação deverá ser feita pelo voto afirmativo de 8 ,membros do órgão.
5, Se durante o mandato de um
membro se verificar a vacância do
cargo, o Conselho preencherá c mesmo com a maior brevidade possível e
de acôrdo com as" disposições do ar-
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ügo 9 que couberem, elegendo outro
membro para oomptetae o tempo que
resta do mandato.
, 6. Os membros do órgão perceberã-o uma remuneração adequada, flixada pela Assembléia Geral.

6. Além dos relatórios mencionados
no 'artigo 15, o órgão publicará, nas
datas que julg·ar conveniente. fixar,
mas pelo menos uma vez ao ano, as
informações sôbre estimativas que, na
'Sua opinião,' facilitarem a. execução
da presente Convenção.

ARTIGO 11·
ARTIGO 13

Regulamento interno do órgãO

1. O órgão elegerá o seu Presiden,

te e demais funcionários necessãcíce
ao seu funcionamento e aprovará o
seu regulamento interno.
2. O órgão se reunirá com a freqüência que julgar necessária para o
bom desempenho de suas funções, mas
deverá realizar pele menos duas sessões cada ano,
3. O "quorum" necessârío para as
reuniões do órgão será de sete membros.
ARTIGO 12

Funcionamento do sistema' de

estimatimas
1. O órgão fixará a data ou as datas, e a forma em qUe deverão ser
rornecídes as estimativas de que trata o artigo 19, e prescreverá formulá;
rios para tal fim.
2. O órgão pedirá aos governos dos
países e territórios, aos quais não se
apHCa a presente convenção, que forneçam as suas estímaüvas de acôrdo com o disposto na presente convenção.
3. Se um Estado deixar de torne,
cer na data estabelecida as estimativas referentes a qualquer de seus
territórios, o órgão o fará, na medtda do possível. As referdias estimatívas sempre que possível, serão feitas
com a colaboração do govêrno em
causa,
4. O órgão examinará as estimativas, inclusive as suplementares e,
salvo quando se trate de quantidades
de entorpecentes conservad-os para
fins especiais, poderá pedir os dados
julgados necesséctos a respeito de
qualquer país ou terrttórto em cujo
nome haja sido feita a estimativa,
visando completá-la ou esclarecer
qualquer declaração nela contida.
50. O ó:ngão conrírmará, com a possível brevidade as estimativas ínclusíve as suplementares, ou as modíücará com o consentimento do govêrno interessado.

Funcionamento do Sistema de'
Estatísticas

1. O órgão determinará a maneira

e a forma pela qual devem ser feitas

as estatísticas, segundo o disposto no
artigo 20, e prescreverá os formulários para êsse fim.
2. O órgão examinará as estatísti;
cas recebidas, a fim de determinar se
as Partes ou qualquer outr-o Estad,o
cumprem COm as disposições da presente Convenção.
3. O órgão poderá solicitar os da-dos adicionais que julgar necessáríos
par., completar ou explicar as informações contidas nas estansucas
4. O órgão não terá competência
para formular objeções nem expressal' a sua opinião sôbre dados estatísticos referentes a entorpecentes
destinados a fins especlaís,
ARTIGO 14

Medidas do órgão para asseçurar o
cumprimento das disposições da
Convenção

1. a) se,com base no exame das
informações que lhe forem prestadas
pelos Governos nos têrmos dos dispositivos da presente Convenção, ou
de informações transmitidas por órgãos das Nações Unidas relacionadas
com questões decorrentes dos mesmos dispcsttívos, o ·Órgão tem moüvo
de crer que as finalidades da presente Convenção estão sàríamente ameaçadas em virtude do não cumprimento, por parte de qualquer pais ou território, dos dispositivos em aprêço,
terá o órgão o direito de pedir explicações do Govêrno do pais ou território em causa. Sem prejuízo do
direito do órgão de chamar a atenção .das partes, do Conselho e da
Comissão para o assunto - ':l qUE. Se
refere a alínea (c) abaixo, o pedido
de Informação ou explícaçâo, feito
a um govêrno, será confidencial.
c) Ar,ós a ação tomada nos têrmos
da alínea (a) acima, o órgão, se jw-
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gar conveniente, poderá pedir ao Govêrno interessado que adote as medicas corretivas que pareçam no momento necessárias para a execução
dos dispositivos da presente Convenção.
C) Se o órgão em causa deixou de
dar explíeaçôes satisfatórias quando
convidada a Jazê-lo de acórdo com a
aatnea (a) ou não tomou medidas
corretivas que lhe foram solicitadas
segundo a 'alínea (h), poderá pedir,
para o assunto, a atenção das partes,
do COnselho e da Comissão.
2. Ao alertar as Partes, o Conselho
e a Comissão para qualquer questão
nos têrmos do parágrafo 1 (c) acima,
o órgão poderá, se acha-r necessário,
recomendar às Partes qUe cessem de
dmportar e exportar entorpecente, ou
ambas as coisas, do ou para o país
ou território em aprêço, por um determinado período ou até que julgue
satisfatória a situação naquele país
'Ou território. O Estado interessado
poderá leva!' a questão ao Conselho.
3. O órgão terá direito de publicar
um relatório sôbre qualquer assunto
relacionado com as disposições dêste
artdgo e comunicá-lo ao Conselho que
o' encaminhará a tôdas as Partes. Se
o órgão publicar, no relatório, uma
decisão tomada em virtude dêste ar-tígo ou qualquer informacão com êle
retacíonaõa, deverá também publicar
no mes-mo, CS pontos de vista do govêrno em causa; se êste ) solicitar.
4. se, em" qualquer caso, a ca.císâo
do órgão, divulgada nos têrmos dêste
artigo, não fôr unânime, _deverá também ser publicada os pontos de vista da minoria,
5. Qu.a.ndo o órgão, nos têrmos dêste artigo, discutir uma questão -que
Interêsse diretamente a um pais, êste
deverá ser convidado a fazer-se representar na reunião.
6. As decisões do órgão com relação a êste artigo serão- tomadas por
maioria de dois terços - da totalidade
de seus membros.
ARTIGO 15

Informações do oroao

1. O órgão preparará um relatório
anual sôbre o seu trabalho e os relatórios adicionais que julgar .necessários dos quais conste também uma
,amUise das informações sôbre esti..
matdvas e estatí-sticas de que disponha, e, nos casos apropriados," uma

exposição das explicações, se houver,
dadas pelos ou solicitadas aos Governos com quaisquer observações e
recomendações que deseje formular.
rseses relatórios serão submetidos ao
Conselho através da Comissão,· a qual
poderá fazer os comentários que julgar oportunos.
2. Os relatórios serão
comunicados às Partes e publicados, posteríormente, pelo Secretário Geral. As
Partes permitirão sua distribuição,
sem restrições .
.
ARTIGO 16

Secretaria

. Os servfcos de . secretaria da comissão e do. Orgâo serão fornecidos
;pelo secretário Geral.
ARTIGO

17

Admiwistraçãc Especial

As Partes manterão uma admtnís:tração .espeetal para o fim de aplicação dos dispositivos da presente convenção.
ARTIGO

18

tnformaçõee que as Partes deverão
fornecer ao Secretário-Gerai

1. As Partes fornecerão ao Secretário-Geral as informações qUe a Comissão pedir, por necessária,') ao desempenho de suas funções e, em particular:
a) um relatório anual sôbre ca aplicação da Convenção em cada um de
seus terrttórios:
b) o têxto de tôdas as leis é 1'eaulamentcs> promulgados' periodicamente para pôr em prática esta Oon-

venção:

c) dados solicttados pela Comissão
sõbre tráfico Ilícito, inclusive detalhes
sôbre cada caso constatado e julga:"
do importante, para informação das
fontes de onde provêm os entorpecentes objeto dêsse tráfico e das quantid-ades e métodos usados pelos trafí... '
'Cantes; . e
'
à) os nomes é os endereços das
eutorídades governamentais que podem expedir autorizações e' certificados de exportação e importação.
2. As partes fornecerão os dados
mencionados no parágrafo anterior,
da' maneira e nas datas estabeleci-
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das pela' Comissão; utiliz.ando os fOrmulárlos por ela indicados.
ARTIGO

19

Estimativas dPs necessidades de
entorpecentes

1. As Partes fornecerão ao órgão,
com relação li cada um dos seus territórios, da maneira e forma prescritas e em íormulárlos por êle fornecidos, estimativas sôbre o seguinte:
a) ~ quantidades de entorpecentes
que serão consumidas com' fínalídades médicas e científicas;
b) as quantidades de entcrpecen,
tes que serão utilizadas para raon,
cal: outros entorpecentes, os prepaeados . da Lista LI! e as substâncias
'às quais não se aplica esta Convenção;
C) Os estoques de entorpecentes a
31 de dezembro do ano a que se referem as previsões;
.
d) as quantidades de entorpecentes
necessárias para acréscimo aos esteques espeeiaís.
2. Sujeito às deduções a que se
refere o parágrafo 3 do artigo 21 o
total das estimativas para ~S(';'3 território -e para cada entorpecente será
acsoma das quantidades especif'cadas
nas alíneas (a), (b) e <d) do parágrafo 1 dêste artigo, com o acréscí,
mo de qua-lquer quantidade necessárfa palra que os estoques existentes a
31 de dezembro do ano _ precedente
alcancem OS' níveis calculados de acôr{ia com a alínea (C) do parágrafo 1.
3. Qualquer Estado poderá fornecer
durante o ano 'estimativas suplementares com as razões das círcunstânelas que justifiquem tais estimativas.
4. As partes comunicarão ao órgão
o método usado para determinar as
quantidades constantes das estima tivas .e qualquer modíficaçâo Introduzida no referido método.
5. Sob reserva das deduções mencionadas no parágrafo. 3 do artigo 21,
as estimativas não deverão ser. excedidas.
ARTIGO 2,0

Bstatisticae fornecidas ao órgão

1. As Partes remeterão ao órgão,
com referência a cada um de seus
territórios, da maneira e na forma

EXECUTIVO

que éle estabelecer e em formulários
fornecidos pelo mesmo, os dados es,
tatístíoos seguintes:
a) produção ou fabricação de entorpecentes;
"
b) emprêgo de entorpecentes pare
fabricação de outros entorpecentes,
dos preparados da Lista In e de substâncias às quais não se aplica esta
Convenção, bem como da palha de
dormideira para fabricação de entorpecentes;
C) consumo de entorpecentes;
d) importação e exportação de entorpecentes e de palha de dormideíra.;
e)
apreensão de entorpecentes e
destino que lhes é dado;
f) estoques de entorpecentes a 31
de dezembro do ano a que se refere,
a estatística.
2. a) as estatísticas sôbre os assuntos do parágrafo 1 (com exceção
do da alínea d) serão' preparadas
anualmente e envidadas ao órgão até
30 de junho do ano seguinte ao que
se referem;
,
b) as estatísticas sôbre os assuntos
mencionados na alínea d do parágrafo 1 serão preparadas .trímestralmente e enviadas ao órgão no mês seguinte ao trímestre a que se referem.
3. Além do que tr-ata o parágrafo
1 dêste ar.tígo, as Partes poderão
também fornecer ao órgão.' na. medida
do possível, com. referência a cada
'Um de seus territórios, informação
sôbre as áreas (em hectares) cultdvades para a produção do ópio.
4. As P8J1'tes não são obrigadas a
fornecer dados estatísticos relativos a
estoques especiais porém deverão
apresentar, separadamente, estatísticas dos entorpecentes importados ou
obtidos no país ou terrttórlo para finsespeciais. bem como as quantidades
de entorpecentes retiradas de esteques especiais para atender necesstdades da população civil.
ARTIGO

21

Limitacão da Fabricucão e da
Importação .

1. A quantidade total de cada entorpecente fabricado ou importado
por cada país ou território, em um
ano, não excederá as somas seguintes:
a) a quantidade consumida, dentro
dos limites da estimativa. correspon-
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dente, para fins médíoos ou ctentrrtCOSo

b) a quantidade utilizada, dentro
dos limites da estimativa correspondente para rabrtcaçãc de outros Mtorperentes de preparados da LlSta
TIr e de substâlwias_ às quaís não se
aplica esta oonvençao:
c) a quantidade exportada;
d) a quantidade adicionada ao. es~
toque, com a finalidade de levá-lo
ao nível fixado na estimativa. conespondente;
. e) a quantidade adquírída, dentro
do Ifmlte da estimativa correspcndente, para fins especiais.
2, Da soma das quantidades mdt,
cedas no parágrafo 1, será deduzida
tôda quantidade que tenha sido apreendida e empregada para ThSO lícito,
assim como tôda quantidade que tiver
sido retirada dos estoques .especrats
para. -".s necessidades da população
civil.
3. Se o Órgão chegar-sã conclusão
de que a quantidade fabricada ou ímportada em um ano determinado excede a; somas das quantidades espectncaõas no parágrafo 1,' feitas as deduções prescritas no parágrafo 2 dêste artigo, todo excedente verificado
.ao fim do ano será deduzido, no ano
seguinte, da quantidade a ser f.a:bricada ou importada e do total das
estimativas determinado no parágrafo
2 do aotdgo 19.
4. a) Se fôrevidente pelas e.st.a~.
tístícas das importações ou exportações <artigo 20) que e quantidade exportada para qualquer país ou terrrtório excede o total das estimativas
feitas para aquêle país ou tera-itôrto,
nos têrmos do parágrafo 2 do artigo
19, aumentado das quantidades dadas
como exportadas e feita a dedução de
qualquer excedente constatado nos
têrmos do parágrafo 3 do presente
artigo, poderá
órgâo notificar tal
roto aos Estados que, na sua opinião,
devam ser informadas.
b) Recebida esta notificação, as
Partes nâo autorizarão, durante o ano,
em curso. nenhuma nova exportação
do entorpecente em questão para o
país ou território em causao salvo:
I - se nova estimativa suplementar rôr fornecida para o país ou ter~
rttórío em causa referente à quantdda.de importada em excesso e à quantídade suplementar dada como necessária; ou
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TI - em casos excepeíonais quando,
a juÍZO do Govêrno do país exportecer, a exportação fõr necessária ao
tratamento dos enfermos.
ARTIGO 22

DiSpositivo especial aplicável
ao cultivo

Quando as condições existentes no
país ou num território de urna das
Partes indicarem a juízo destra, última, que a proibição do eultdvo da
dormídelra, do arbusto __ de coca e da.
planta da eanabís é a medida mais
adequada para proteger a saúde pública _e evitar que os entorpecentes
sejam usados no tráfico ilícito, a Par.,
te 'em causa; proibirá aquêle cultivo.
ARTIGO 2,3

organismos Nacionais do orçõo
1. -A Parte que permitir o cultivo
da dormídeíra para produção do ópio
criará. se ainda não o fêz, e manterá
um ou mais organismos onctaís «ícsígnados daqui por diante neste aa'tí. go pelo têrmo "organismo") para o
desempenho das funções estipuladas
no presente artigo.
2. _.A parte em questão aplicará ao
cultivo da dormldelra para produção
do ópio e ao ópio as seguintes disposições:
a) o organismo designará as fureas
e as porções de terreno em que se
permitirá o cultivo da dormídeíra paIa produção do ópio;
b) só poderão dedicar-se ao rererido cultivo os plantadores que possuam uma licença expedida pelo or-,
ganismo:
. C) cada licença especificará a extensão do terreno em que é autorizado o cultivo;
à) os plantadores de dcrmídelra serão obriga-dos a entregar a totalidade
de suas colheitas de ':)p1o ao orgamismo. rsste comprará e tomará posse
material das referidas colhei-tas, o
mais depressa possível, o mais tardar
quadro meses após a sua terminação;
e) com relação ao ópio, caberá ao
organismo, com exclusividade, o direito de importar, exportar, comerciarpor atacalo e manter os estoques que
não se achem em poder dos fabrfean.,
tes de alcalóídes do ópio, de ópio me,
dícinal e preparados do ópio. Não é
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necessário que tas Pau-tes estendam
êsse direito exclusivo ao 6;pio medicinal e aos preparados à base de ópio.
3. AI3 funções admínístrativas, a
que se refere o parágrafo 2, serão
desempenhadas por um único organísmc oficial, se a Constituição da
Parre Interessada assím o permitir,
ARTIGO 24

Limitação da Produção do ópio para
o Ccmércíc 'Internacional

ExECUTIVO
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ruir-se d-e produzir ópio para exportação.
3. Não obstante o disposto nas alíneas a e b do parágrafo 2,' uma Parte que, durante dez anos imediatamente anteriores a 1 de janeiro de
t961, tenha exportado o ópio que produziu, poderá continuar a exportar o
ópio que produz.
4. a) As Partes só Importarão ópio
produzido no terrttórlo de:

I - uma Parte a .que se refere o
disposto. no parágrafo 3,;
TI - uma Parte que houver notificado o órgão na forma prescrita na
alínea a do parágrafo 2; ou
IH - uma Parte que houver recebido a aprovação do Conselho na for;
ma prescesta na alínea b do parágeafo'
b) Não obstante o disposto na alínea a dêste parágrafo, as Partes POM
derâo importar ópi-o, produzido por
qualquer pa,ís que o tenha produzido
e exportado durante OS dez anos anteriores a 1 de janeiro de Hl61, sem, pre que o ref-erido país tenha criado
substância.
e mantenha um organismo de físoa2. a) Sem prejuízo do parágrafo 1,
Iízaçâo nacional para Os fins previs!
se uma Paete que, a l° de janeiro .de
tos no aa-tlgo '23 e aplique meios efi1961 não produzia ópio para exporcazes para garantir que. o ópio que
tação, vier a desejar exportar o ópio
produz não se desvia para o tráfico
que produz, em quantidades não exceilícito.
,dentes a cinco toneladas anuais, deverá notificar o órgão juntando ín,
5. As disposições dêste artigo não
impedirão qu as partes:
formações sôbre:
I - a Iíscalízaçâo que, de acôrdo
a) produzam ópio suficiente para
com a presente convenção, aplicará
as suas próprias necessidades; ou
ao ópio a ser produzido e exportado;
t» exportem para outras Partes, de
e
conformidade com as disposições des11 - o nome do país ou países para
ta Convenção, o óPio apreendido no
os quais pretende exportar o ópio;
tráfico ilícito.
e o órgão poderá aprovar tal notdrícação ou recomendar à Parte que S€
ARTIGO 25
exima de produzi-r ópio para exportação.
'
Físccüizaçtio da palha de Dcrmuieire
'b) Se uma Parte, à qual não se
aplíca o disposto no paa-ágira;fo 3, de1. As Partes que permitem o ,001sejar produzir ópio paa'a exportar em
ttvo da dormídeíra, com fins outros
quantddades superiores a cinco toneque não sejam o da produção do
ladas anuais, deverá notificar o Conópio, adotarão tôdas as medidas ne,
selho, juntando as informações que
cessártas para que:
'interessem e ainda:
a) não se produza ópio dessa dorI - o cálculo das quantidades que
mídeíra: e
serão produzidas para exportação;
b) se fiscalize de maneira adequada
TI - a físcalízação existente ou que
a fabrrcaçâo de entorpecentes à base
se propõe aplicar ao ópio que será
da
-ita de dormídedra.
produzido;
2. As Partes aplicarão à palha da
lI! '- nome do. pais ou países padormideira o sistema de certificados
ira os quais es-pera exportar tal ópio; 'de importação e licença de exportae o Conselho aproVi3iTá a notdríoaeão
ção, previstos nos parágraros 4 a 15
ou poderá recomendar a, Parte a exido artigo 31.

1. a) Se uma Parte projeta iniciar.
a produção do ópio ou aumentar a
própria produção já existente, deverá
levar em conta as necessídades mUJIldiaís, segundo as estimativas, publicadas pelo órgão, a fim de que 'a sua
produção não venha causar a superprodução do ópio no mundo.
b) Nenhuma Parte permitirá a peo,
duçâo ou aumento da produção de
ópio em seu território, se, a seu juízo,
tal produção ou aumento de produção
pode ocasionar tráfico ilícito dessa

°
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3. As Pal\tes fornecerão, acêrca da
importação e exportação da palha da
dormldeira, os -mesmos dados estatísticos que se exigem para os ento!.pecentes a que se referem OS para.gll,:3..roa 1 d e 2 b do artj.g? 2,D.
ARTIGO

26

2. A presente Convenção não se
aplica-rá ao cultivo da planta de canabâs destinado exclusivamente a fins
índust.riaís (fibra e semente) ou hor-

trcuroe

3. As eaetea adotarão medidas necessárias para Impedir o uso indevido
e o tráfic-o ilícito das fôlhas da plan.ta da canàbía.

Arbusto e tôltias. de coca

ARTICO 29

AS partes que permitem

o cuitívo do arbusto de coca aplicarão ao
mesmo e às Iôlhas de coca o sistema
d- físcaltzacâo estabelecido no -artigo
23 para a fâscalizaçâc da dormídeíra.
CO:':'1 referência, porém
ao inciso d
d; parágrafo 2 d-o mesmo .artigo. a
única exigência imposta 0.0 orcememe nacional de fiscalização é de toma! posse material das colheitas logo
após a sua termínaçâo
2.' N partes, na medida do poseivel procederão -à erradícaçâo de 000:0>'3 os arbustos de COC8 que cresçam
no estado silvestre. e destruir os que
se cultivam Ilicitamente.
I,

ARTIGO.

2·7

Disposições suptemetuaree relativas às
fôlhas de coce

1. As Partes poderão autortaee o

uso das fõlhas de coca para fabrf-

cação de agentes saoonreros que não
contenham nenhum alcalóíde, e autoríaar, na quantidade necessária para
tal USlO a produção, importação exportação, comércíc e posse das 'reierfdas fôlnas.
2. As Par-tes romecerão. separadamente. estimativas (ar·tigo 19) e in-

formações estatistíeas (aa-tígo 20) re,
rercntes às fôlhas de coca destinadas
à preparação do agente saporffero,
exceto quando as mesmas fôlhas de
coca ro-em utilizadas para extração
d-e alcalóldes e do saoortrero,__ e se isto
fôr declarado ·na informação estanstic.!.!. e nas estimativas.
ARTIGO

28

Fabricação de Entorpecentes

1. As Partes exigirão cue a rabrícação de entorpecentes
faça sob
o regime deH-cença, exceto quando
fabricados por uma ou mais emprêsas
estatais.
2. Ais partes:
a) exercerão fiscalização sôbre tôdas .as pessoas e emprêsas que se de..
díquem à fabricação de entorpecentes
ou dela participem;
b) submeterão a um regime de -licença tolos os estabelecimentos e locais em que se realize a referida re ..
brtcação:
C) exígirãc dos fabricantes auton..
zados de entorpecentes que obtenham
licenças periódicas· nas quais se especírícarão a natureza e quantidades de
entorpecentes que estarão capacitados
a fabricar. Não será necessária, entretanto, a ücença periódica para a
fabrícaçâõ dos preparados.
3. As Partes lmpedírão que se
acumulem em poder de fabricantes,
quantidades de entorpecentes ou de
palha de dormídetra superiores às necessárias ao funcionamento normal da
emprêaa, tendo em conta ascondíções
que prevaleçam no mercado.

se

ARTIGO

Comércio e Distríbuiçíio
1. a) Pm Pail:tes exigirão que o comércio e a dlstrfbuíçâo de entorpecentes se façam sob licenciamento,
exceto quando realizados por uma ou
mais emprêsas estatais.
b)

Fiscalização da Canabis.

1._ Se uma Paa-te permite o cuttívo
planta d~ canabís para a .produçao. da canaplS ou de sua resíne, será
aplicado a e-ss€ cultivo o mesmo sistema de fiscalização estabelecido no
artigo 2~ para a rísoaítzação da dor~

rmcelra
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As

Partes:

I - Iíscalíaarâo tôdas às pessoas
e emprêsas que realizem ou se dediquem ao comércio e distribuição de
entorpecentes; e
II - submeterão a licenciamento os
estabelecimentos e locais em .que se
realize o comércio e distribuição de
entorpecentes. Não é necessária a u,
cença com relação aos preparados.
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C) As disposições das alíneas a e b
relativas ao licenciamento não se aplícarã-o às pessoas devídamente oautorizadas a exercer funções- terapêuticas
e oíentíftcas. enquanto as exerçam.
2. As Partes deverão também:
a) ímpedír que se acumulem, em
poder - dos supra mencionados ,comerciantes, distribuidores, emprêsas es~
tataís ou pessoas devidamente autortzadas quantidades -de entorpecentes
e de palha de _dormideira excedentes
das necessárias para o exercício normal de seu comércio tendo em conta
as condições existentes no mercado;
b) I exigir receita médica para
fornecimento ou aviamento de entorpecentes a jiarncutarcs. Esta exígên.cta não se aplicará necessàrtaménte
,aos _entorpe-centes que uma pessoa
possa obter, usar, aviar ou mínístrar
legalmente, no exercício de _suas funções terapêuticas devidamente autorizadas;
l i - se- as Partes considerarem eetas medidas necessárias ou, convenientes, exigirão que as receitas dos entorpeeentes da Lista I se façam em
formulários oncíaís, a serem fornecidos, em forma de blocos, pelas autoridades públicas competentes ou pelas assocíações profissionais autoríza-

das.

.

3. 1t desejável que as Partes exi-

jam que os orerecímentos escritos ou
impressos de entorpecentes; os anún.,
cios de qualquer espécie ou literatura
descritiva. usados para fins comerciais; os envólucros Internos de embalagens que contenham entorpeoentes e as etiquetas e btlloas com que se
apresentam à venda as entorpecentes,
tragam as denominações comuns íntemecíonaís. estabelecidas pela Orga..
ndzaçâo Mundáal de Saúde.

4. Se uma Parte constderar neces-

sário ou desejável, deverã exigir que
a embalagem interna ou o envóíucro
Interíor 'do entorpecente traga uma
dupla faixa vermelha, perfeitamente
vísrvel. O envólucro exterior da embalagem que contenha o entorpecente
não terá a dupla faixa vermelha.
'5. As partes exigirão que, na etiqueta com que se apresenta à venda
o entorpecente, se indique o seu conteúdo exato, com sua quantidade ou
proporção, :Ê:Ste requisito informativo
do rótulo não se aplicará necessàríamente _a um entorpec-enteentregue a
pessoa medíante receite médica.
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-6. As 'disposições dos parágrafos 2
e 5 nã{) se aplicarão ao comércio a
varejo nem à distribuição

dos entorpecentes-da Lista

a varejo

n.

ARTIGO 31

Disposições especiais' relativas ao
comércio internacional
1. As Partes não "permltdrâc a exporbaçâo de entorpecentes para neM
nhum pais ou terrttórío, a não ser:
a) - de acôrdo com as Ieía e regulamentos do referido pais ou território;
e
.
d) dentro dos Iímltes do total das
estimatdvaa para êssepaís ou território, conforme está estabelecido no
parágrafo 2 do artàgo 19, mais as
quantidades destinadas à reexportação.
2. As Partes exercerão nos perus
francos e. nas zonas francas a mesma
inspeção e rtscanzacão que nas demais pau-tes de seu terrltórto, podendo
mesmo aplicar uiedidaé mais dráetí-

caso

3. As Partes:

a)

fiscalizarão mediante o nceacre-

mente as importações

ee~ortações

de entorpecentes exceto quando estas
sejam efetuadas por uma ou maís
emprêsae do Estado; e
b) exercerão a fiscalização
sôbre
tôda a pessoa e tôda a emprêsa qu-ese dedique à ou partícipe da impor..
teçâo e exportaçã-o de entorpecentes.
4" a) As Partes que permitirem a
importação ou exportação de entor-"
peoentes 'exigirão uma autorização. se",
parada para cada Importação ou exportação: quer se trate de um ou mais
entorpecentes;
b) na referida auterlzaçâc será indicadoo nome do entorpecente; a
denominação comum lnternaelonal.vse
houver; a quantidade a Importar ou
exportar com - o nome e o _ennecêço
do importador e do exportador: e se
especificará o período dentro. do qual
deverá se efetuar a importação ou ex-"
porbaçâo:
'0) 'a autorfzaçâo de exportação in..
díeará além disso, o número e a data
do oertirícado de importação (parág.rafo 5) e da autoridade que o tiver'
expedido:
d) a autorização de ímcorteção- po..
derá permitir que a mesma s-e efetu!
por meio de várias remessas.
-5. Antes de expedir um certífícado
de exportação, as p,a.rtes exígírâo qu~
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~ pessoa 'ou O estabelecímentc que
tenha ecucsteco apresente um cernü..
cada de importação expedido pelas
autoridades competentes do país ou.
do território ímportador- em quec ons.,
te que foi autorizada a importação do
entorpecente ou dos entorpecentes
nêle citados. A13 Partes obedecerão,
da maneira, mais. praticável, ao modêlo de ceruneecc de imJ1O:r:tac;â?/
aprovado pela Comissão.
6. Cada remessa deverá ser acompanhada dI!: urna cópia da autorização
de exportação, devendo o govêrno que
o houver expedido enviar urna cópia
'ao governo do pais ou território importador.
7. a) Efetuada a importação, ou
expirado o prazo para. ela determinado,
govêrno do pais ou território
importador devolverá a autorização
de exportação, devidamente anotado.
ao govêrno do país ou território exportador;
b) na anotação será indicada a
quantidade efetivamente importada;
C) se íôr exportada uma quantddade
inferior àquela mencionada na autorfzaçâc de exportação, as autoridades
competentes farão constar da referida
autorização. bem como das cópias ofidais correspondentes, a Q.uabtl:ctade
efetivamente exportada.
8. Serão proibidas as exportações
em. forma- de' remessa a uma caixa
postal ou a um banco, por conta de
pessoa ou entidade cujo nome difere
daquele designado na autorização de
exportação.
9 Serão proíbídas as exportações
consignadas a um armazém de alfândeg-a, a menas que no certíftcado de
ãmportação apresentado pela pessoa.
ou estabelecímentc que pede a autorteecão de exportação o govêrno do
pais importador declare que aprovou
a importação para seu dep6si-to· em
rtal armazém. Neste caso, a eutoríea,
cão de exportação deverá especíríear
que a remessa .se f.ará para tal destino. Para se retirar uma remessa
consignada a um armazém de alfândega, será necessária permissão escri-ta das autoridades em cuja sjur.sdtcão se encontre o armazém e se fôr
'remessa com destinatário no exterior
será tida como nova exportação para
OS fins da presente Convenção.
10. As remessas de entorpecentes
que cheguem
terrjtôría de uma
iParte ou dêle saiam sem a necessária

°

autorização de exportação, deverão Ser
apreendidas pelas autoridades comcetentes.
'
11. Nenhuma parte permitirá que
passem por seu te-ntórío remessas de
entorpecentes destinadas a outro pais,
sejam ou não descarregadas do trans..
portador, a menos que seja apresentada às suas autoridades competentes
uma cópia da autorização de 'expornação a elas reter entes.
12. 'As autoridades competentes de
um país ou território no qual foi per ~
mítido o trânsito de uma remessa de
entorpecentes, deverão adotar tôdas as
medidas necessàrías para impedir que
se lhe dê destino diferente do tndlcado na cópia da autorização de exportação que a acompanha, a menos
que a alteração de destino seja autorizada pelo gcvêrnc do país ou '~el'
rttórío de trânsito O' gr-:- ...., dêsse
pais ou território considerará 'ôde,
alteração de destino que lhe rõr 5011citada como uma expcrbaçâc do seu
país ou terrttórío para o país ou terrttórto do nôvo destino. Se rõr autor ízada a alteração do destino, serão
aplicadas tam bém as determinações
das alíneas a e b do parágrafo 7, entre o país Ou terrttórín de trânsito e
o pais ou terrttóríc de procedência
original da remessa.
13. Nenhuma remessa de entorpecentes que se ache em trânsito ou
esteja depositada em um armazém de
alfândega poderá ser submetida a
qualquer manípulaçâo que altere a
natureza do entorpecente. Nem mesmo poderá ser modífloada sua embalagem sem permíssâo das autoridades
competentes.
1'4. .M disposições dos parágrafos
11 a 13, relativas ao trânsito de entorpecentes ateavés do território de
uma Parte, não se aplicarão quando
se tratar de remessa em aeronave que
não. pouse no país ou terxitório de
trânsito. No caso de pousar a aeronave, aquelas disposições serão aplicadas na medida em' que as círcunstâncías o requeiram.
15. As dísposíções do presente 'artigo
se aplicarão sem prejuízo dSJS disposições, de qualquer acôrdo ínternacíonaj que limite a físcalízaçâo por qual.,
quer das Partes, sôbre entorpecentes
em trânsito,
16. Salvo -o disposto na alínea a
do parágrafo 1 e no parágrafo 2,
nenhuma outra disposição dêste aatígo
se aphcará aos preparados da Lista
lII.
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ARTIGO 32

Disposiçõ-es especuüs r e l a t i v a s ao
transporte de d1iOgas,
maletas de

em

sOcorro.;.urgente em navws e aerDnatDe8
das unnae ititernacionaie

1. O transporte íntecnecsonat, em
navios ou aeronaves, de quantiríades
Emitada:.s de entorpecentes necessários
pata prestação de primeiros auxílios
ou para casos de urgência no decurso
de viagem, não será considerado como
importação, exportação ou trânsito nc
sentido desta convenção.
2. Deverão ser adotadas as precauçôes adequadas pelo pais de matrfcula, de maneira a ser evitado' o uso
indevido dos entorpecentes a que se
refere o parágrafo "1, ou o seu desvio
para fins ílícstos. A Comfssão, após
consulta às organizações íntemactomaís c-ompetentes, recomendará taís
precauções.
3. Os, entorpecentes transportados
em navios ou aeronaves, de acôrdo
com o parágrafo 1, estarão sujeitos
às leis, regulamentos, permissões e licenças do país de matrícula, sem prejuízo do direito das autoridades locais
competentes realizarem comprovações,
inspeções ou adotar outras medidas
de fiscalização a bordo do navio ou
aeronave. o emprêgo dos rerertdos
entorpecentes. em caso de necessidade
urgente, não será considerado transgressão das exigências do inciso I da
alínea b do parágrafo 2 do artigo 30.
ARTIGO 3'3

Posse' de entorpecentes

A'S Partes só permitirão a posse d-e
entorpecentes mediante autorização
legal.
ARTIGO

34

Medidas de fiscalização e in.speção
As Partes exigirão:

que tôdas as pessoas às quais
se concedam licenças de acôrdo com
a presente- Convenção ou que ocupem
cargos de . direção ou de Inspeção em
uma emprêsa do Eistado, criada para
seus fins, tenham as necessárias quali-ficações para a fiel e eficaz execução dos disposiltirvos das leis e regulamentos ~eitos. para cumprimento
doa mesma;
b) que '18 autoridades' administrativas, os fabricantes, os comerciantes,
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os cientistas, as instituições ctentartcee e os hospitais possuam registros
em que constem as quantidades de
cada entorpecente fabrtcado, e cada
aquisição e detençã-o de entorpe-centes,
por parte de pessoas. nstcs registros
serão conservados por um período mínimo de dois anos. Quand{) forem
utdhzados talões (artigo" 20 parágrafo
2 b) de receitas oficiais, os referidos
talões serão também conservados por
um período mínimo de dois anos.
ARTIGO

35

Ação contra o tráfico ilícito

Tendo na devida conte os seus sâsternas constétucdonaã, legal e administrativo, as Partes:
a) adotarão medi-das, no plano nacional, para a coordenação da ação
preventiva e r-epressiva corare o tráfico ilícito, podendo designar um osganlsmo adequado que se encarregue
desta coordenação;
b) prestar.se.âo mútua assistência
na luta contra o tráfico Ilícito de
entorpecentes:
O) cooperarão estreitamente entre
si e com EIS orgenlzaçôes ínternacío,
nais competentes de que sejam membros para manter uma Luta coordenada contra o tráfico ilícito;
d) providenciarão para que a referida cooperação Internacional entre OS
serviços competentes se faça de maneira expedita; e
e) farão com que, quando se trans-.
mítam de um país para outro documentos Iegats paea uma ação pena-l,
a transmissão se efetue de maneira
rápida. aos órgãos índlcados 'pelas
lPartes, S-E1Ill prejuízo do. direito de
um das Partes de exigir que os referidos documentos lhe sej-am enviados
por via díplomátdca.
ARTIGO 36

Disposições penais

P..)

1. Com ressalva das limitações de
natureza constitucional, cada uma das
Partes se obriga a adotar aIS medidas
necessárias a fim de que o cultivo,
a produção, fabricação, extração, preparaçâo. posse, ofertas em geral, ofertas de venda, distribuição,compra,
venda, entrega tl qualquer título, cor,
retagem, despacho, despacho em trânsito, transporte, importação e exportaçâc de entorpecentes, f·ei.oos em de..

ATOS DO PODER

saoôrdo !com a presente Convenção
ou de quaisquer outros atos que, em
suaiopíníâo, contrários à mesma, sejam considerados como delituosos, se
cometidos intencionalmente, e que as
infrações graves sejam eastégadas de
forma adequada, especialmente com
[pena de prisão ou outras de privação
da überdade.
2. Observadas as restrições estabelecidas pelas respectivas constituições,
sistema legal e legislação nacional de
cada Parte:
a) I cada delito enumerado no
(parágrafo 1, se fôr cometido em diferentes países será considerado um
delito distinto;
n - serão considerados delitos puníveis na rorme estabelecida no parágrafo 1, a participação deliberada
'a confabulação destinada à consumação de qualquer dos refea'Idos crimes,
bem como a tentativa de consumá-los,
DS atos preparenôrtos e as .operações
financeiras em conexão com os mesmos; .
III - as condenações pelos mesmos delitos, oc'orridasTlo estrangeiro,
serão tornadas em conta para efeito
da reincidência; e
IV - os, delitos graves acima refemdos, cometidos por nacionads estrangeiros, deverão ser julgados pela Parte em cujo território se encontra' o
criminoso se a extradição não f6r
admitida por lei da parte 8. qual foi
solicitada, e se o criminoso já nâo
houver sido julgado e sentenciado.
b) ~ desejável que os crimes a que
se reterem o parágrafo 1 e. o inciso
Ir da alínea a do parágrafo 2 sejam
incluídos- entre os passíveis de extradição em qualquer tratado concluído
ou que venha a ser concluído entre
as Partes; e que, entre as Pal-tes que
mão condícíonam fi. extradição à existência de tratado ou à reciprocidade,
sejam reconhecido.'> como crimes pas.,
síveís de extradição. Isso desde que a
extradição seja concedida _de conformidade _com a- lei da Parte à qual
foi solícítada e que a parte em questâo tenha o direito de recusar efeituar a prisão OU conceder exbradícão
-mos casos em que suas autor.idades
competente; julguem que o delito não
é suficientemente grave.
3. As disposições do presente aetigo estarão sujeitas no que se refere
à matéria de jurisdição às do direito
penal da Parte Interessada,
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4. Nenhuma das dlsposlções do pre....
sente artago afetará C' princípio de
que os delitos a que se referem de..
vam ser definidos, julgados e punidos
de conformidade COm a legislação a.,
cíonal de cada Parte.
ARTIGO 37

Apreensão

e contiecaçao

Todo éntorpecente, substância e
equipamento empregados na prática
ou tentativa de prática de qualquer
dos delitos mencionado, no artigo 36
serão sujeites à apreensão e connsco.
ARTIGO

38

Tratamento de Toxicômanos

1. AJS Partes, darão especial atenção à concessão de facilidades para.
o tratamento médico, o cuidado e a.
reabilitação dos toxicômanos.
2. Se a toxicomania constituir um
problema grave para uma das Partes,'
e se seus recursos econômicos o permitirem. é conveniente que essa Parte
conceda facilidades adequadas para o
tratamento eficaz dos toxícôrnanos.
ARTIGO 39

Aplicaçã.o de medidas de fiscalização
nacional mais rigorosas que as estabeleciâcs pela presente Convenção

Não obstante o disposto na presente
convenção, nada impede que as Pa·rtes venham adotar medidas de fiscalização .mais rtgldas ou rigorosas que
as previstas- na presente Convenção,
e, em especial, exigir que os preparados da Lista In ou os entorpecentes
da Lista II venham a ser submetidos
a tôdas ou algumas ôas medidas de
físcalízaçãc aplicáveis aos entorpecen.,
tes da Lista I se" em sua opinião
seja isto necessário ou conveniente
para proteger a saúde pública.
ARTIGO 40

Idiomas da Convenção e processo de
assinatura, ràtitcação /e adesão
1, A presente
Convenção, cujos
textos nas línguas chinesa, eapanhola, trancêsa. íngrêsa e russa são
igualmente autênticos. ficará até l'
de agôsto de 1961, aberta à assjnatura de rodos os Estados membros das
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tropolítano, a Parte interessada deNações unidas, de todos os Estados
clarará, no momento da assinatura,
não membros que sejam Partes no
da ratifica-ção ou, da adesão, a que
Estatuto da Oôrte Internacional de
território ou terrttóríoa não-metropoJustiça, dos memoros de qualquer
litanos se aplicará a presente Conorganismo especializado das Nações
Unidas e de todcvoutro Estado aue
venção.
o Conselho venha convidar a tornarARTIGO 43
se Parte
2, A presente Convenção está suTerritórios a que se referem os
jeita à ratificação. os instrumentos
artigos 19, 20, 21 e 31
de ratificação serão depositados junto ao secretário Geral.
1. As partes poderão notificar ao
3. Depois de 1 de agôsto xíe 1961,. Becretáríc.Geral
que, para os efetos Estados a que SB refere o parátos dos arts. 19, 20, 21 e 31, um de
grafo 1 poderão ~ aderir à presente
seus territórios está dividid-o' em dois
Convenção. Os instrumentos de ade0:1 mais territórios, ou que dois ou
.são serão depositados junto ao Semais de seus territórios estão consocretário Geral.
Iídadcs num Só,
2. Duas ou mais Partes poderão.
ARTIGO 41
notificar ao Secretário-Geral que,
em conseqüência do estabelecimento
En-~'T'[/.w. em 'Vigor
de unia união alfandegária entre elas,
passam à constituir l.U11 só território
lo. A presente Convenção entrará
para Os ereítos dos aets , 19, -20, 21
em vigor no trigésimo dia que se
e 3l.
seguir à data do depósito do quadragésimo
instrumento de ratificação
3, Tôda notificação nos têrmos dos
parágrafos 19 e 29 dêste artdgo, terá.
ou adesão, ns.. forma estabelecida no
'efeito r, primeiro de janeiro do ano
art. 40.
seguinte àquele em que foi reíta.
2. Com relação a qualquer outro
Estado que deposite o seu ínstrumento de ratificação ou adesão depois do
ARTIGO 44
depósito do quadragésimo inetrumen,
to, esta Convenção entrará em vigor
Terminação dos Acordos tmerno trigésimo dia que se seguir ao
nacionuis anteriores
depósito. pelo referido Estado, do seu
Instrumento de ratificação ou adesão,
AO entrar em vigor a: presente Convenção, suas disposições farão cessar
ARTIGO 42
e substituirão, entre ~ partes, as
- disposições dos seguintes ínstrumenAplicação territorial
tos:
.
A presente Convenção se aplicará
a todos os . territórios uâc.metropclítanos, de cujas relações internacionais seja· responsável qualquer das
Partes, exceto quando seja necessáTio o consentimento prévio de tal
território em virtude da Oonstítuíção
da Parte Ou do território Interessado. ou do costume .. Neste caso, .nc
menor prazo possível, a Parte pro,
curará obter o necessário consentimenta do território, e, uma vez obtido, fará .a notificação ao Secretário Geral. A atual Convenção se
aplicará ao térrttório ou territórios
mencionados na referida notificação,
a partir -da data de seu recebimento
pe.o Secretário-Geral. Nos casos em
que não seja necessário o consentimento prévio do território não-me-

a)
Convenção Internacional do.
ópio, assinada na Haia, a 23 de j31_
neíro de 1912;
b) Acôrdo relativo à Fabricação,
ao Comércio Interno e ao Uso do
ópio preparado, assinado em Genebra a 11 de fevereiro de 1925;
c)
Convenção Intemacíonal do
ópio, assinada em Genebra a 19 de
revereíro de 1925;
d) Convenção para Limitar a Fabricação e Regulamentar a Distribuição de Entorpecentes. assinada
em Genebra ?: 13 de julho de 1931;
e)
Aoôrdo para o Oontrôle
do
Fumo do ÓPio no Extremo oriente,
assinado em Bangkok a 27 de novembro de 1931;
1> Prctocoto assinado em Lake
Success, a 11 de dezembro de 1946.
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de emenda aos Acôrdos- convenções
e Protocolos sôbre entorpecentes,
concluído, na Haia a 23 de janeiro
de 1912; em Genebm, a 11 de fevereiro de 1925. a 19 de fevereiro _de
1925 e a 13 de julho de 1931: em
Bangkok, a 27 de novembro de 1931
e em Genebra, a 26 de junho de 1936·
exceto em relação à última Convenção citada.
g) As Convenções e Acôrdos mencionados nas alíneas a) b), c), d) e
e) eme-ndada-s pelo Protocolo de 1946,
referido na alínea 1).
h) Pr.otocolo assinado em Paris, a
19 de novembro de 1948. para submeter à fiscalização internacional
drogas não incluídas na Convenção
de 13 de junho de 19'31, visando Iímt,
taT a fabricação e regulamenta-r a
distribuição de entorpecentes, emendadas pelo Protocolo assinado em
Lake Success, a 11 de dezembro de
1946;
i) Protocolo para limitar e regulamentar O cultivo da dormideira, a
produçã-o, o comércio internacional. o
con:ércio em grosso e o uso -do ópio,
assinado em Nova, York. a 23 de JUlho de 1953. no caso do referido
protocolo entrar em vigor.
2, Ao entrar em vigor a' presente
COnvenção,' o arb. 99 da Convenção
para a Supressão do Tráfico llícito
.de jmtorcepentes. assinada em Genebra, a 26 de junho de 1936, cessará e será substituído entre as Partes
na _citada Convenção que sejam
também Partes na presente Convenção pela alínea b) do parágrafo 29 do
arü, 36 da presente Convenção. com
a ressalva de que qualquer das Partes em questão poderá notificar o
Becretárdo-Geral que continua a
manter em vigor O referido art. 99,
ARTIGO

45

DiSposições Tramit6riás
1. A partir da data da entrada em
"vigor ds! presente COnvenção (parágrafo lodo art, 41), as funções dó
órgão a que se refere o art. 99 serão
desempenhadas provisoriamente pelo
Comitê Central permanente do ópio,
constituído na forma do capitulo VI
da Convenção a que se refere a alínea C) do aet , 44· modificada, e
pelo órgão dei Oontrôle de Entorpecentes, constituído na forma do capítulo II da convenção, a que se re-

fere a alínea d) do art. 44, modiflcada. segundo sejam as respectivas
e referidas funções requeridas.
2. O conselho fixará a data em
que iniciará suas funções o nôvo
órgão de que trata o arb.. 99. A parter dessa data, aquele órgão exercerã, com referência aos Estados Partes nos acordos enumerados no artigo 44, que não sejam Partes na
atual Convenção. as ruções do Comitê Central Permanente do ópio e
do órgão de Oontrôle de- Entorpecentes a que se refere o parágrafo 19.
ARTIGO 46

Denúncia

1. Decorridos dois anos da data da
entrada em vigor da presenteConvenção (art. 41 inciso 1) quelquer
das partes, em seu próprio nome ou
no de qualquer dos território, de que
seja responsável internacionalmente
e que tenha retirado o consentimento dado na forma prevista pelo artigo 42. poderá. denunciar a presente
Convenção mediante documento escrito depositado junto ao secretárioGeral.
2. se o Secretário-Geral receber a
denúncia antes de primeiro de julho de qualquer ano ou neste día;
produzirá ela efeito a partir de ptfmelro de janeiro do ano seguinte.
Se. a receber depois de primeiro de
julho . a denúncia produzirá, efeito
como se tivesse sido recebídá antes de
primeiro de Julho de ano seguinte ou
nesse dia.
3. A presente COnvenção deixará
de vigorar, se. em virtude de denúncias feitas nos têrmos do parágrafo
1Q, cessarem de existir aIS condições
estipuladas no parágrafo 19 do artdgo. 41· para sua entrada em vigor.
ARTIGO 47

Emendas

1. Qualquer Parte poderá propor
uma emenda a esta Convenção. O
texto da emenda proposta eas razões da mesma serão comunicados ao
Secretário.Geral que, por sua vez, os
comunicará ~ <toS Partes e ao conselho.
ltste poderá decidir:
a) que se convoque uma conferência na forma do parágrafo 49 do ar-
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tdgo 62 da carta. das Nações Unidas,

para considerar a emenda proposte.: ou
b) que se consulte as Partes sôbre
se aceitam a emenda proposta, pedíndo-Ihes que apresentem ao Conselho comentários sôbre a proposta.
2. Quando uma proposta de emendas, feita de acôrôo coma aêfnea b)
do parágrafo 1 õêstc artigo, não tôr
rejeitada por nenhuma das Partes,
dentro de 18 meses a partir da data
de sua transmissão, a mesma entrará
autcmàtdcaenente em vigor. Contudo
se qualquer das Partes rej eítar a pro~
posta de emenda, o Conselho, tendo
em vista as observações .rececídas das
partes poderá decidir se uma .ccnrerência deverá ser convocaôa, para
apreciar tal emenda.
ARTIGO 48

oontrocérnas
Se surgir entre duas ou mais
Paa-tes uma controvérsia acêrca da interpretação ou da aplicação da presente Convenção, as referidas Partes
se entenderão com o fim de resolver
a concrovérsía, seja por negociações
irsvestdgaçâo, mediação, conciliação:
arbitragem, recurso a organismos re~
gtonaís, processo judicial ou outros
recursos pacíficos, que elas venham. a
escolher.
2. Qualquer' oontrcvérsía que nâo
possa ser resoLv,ida na forena-prevísta,
será submetida à Côrte Internacional
de Ju-stiça.
1.

ARTIGO 49

Res;ervas -õraneitóriae
1. Ao assinar. ratificar ou aderhà Convenção, qualquer Parte poderá
reservar-se o direito de autorizar
nemporàriaunente, em qualquer de seus
Jterrirtór:ios:
a) o uso do ópio com finalidades
quase médicas;
b) o uso do ópio para fll.l1lllar;
c) a mastigação dia fMha de coca;
d) o uso de canaois, da resma da
cenaoís, de extratos e tinturas de canacís, com finalidade não médicas: E:
e) a produção, a falbrtcação e o comércío dos entorpecentes çítados nas
ennees a), b), c), à) para OS fins
nêles especificados.
2. A:s reservas formuladas em virtud-e do parágrafo 1, Iícarâo sujeitas
às seguintes .restriçõea:
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a) As aüvídaàes
mencíénadas no
parágrafo 1 56 poderão ser autorizadas se eram tracocíonals nos territórios para os quais SB fêz a reserva
e se eram nêles permitidas alO de
janeiro de 19lH.
b) nenhuma exportação dos encorpecentcs a que se refere o parágrafo
1, para os fins nêle especificados, será '
permitida para. um Estado que não
seja Parte ou para um terrrtórro ao
qual não se apliquem as disposições
da presente Convenção, nos termos <1'0
estabelecíôo no àrtigo 42;
c) só será permitido fumar "aio às
pessoas registradas para tal finaltôade, perante as autoridades competen.,
te,') a 1.0 de janeiro de 1964;
~
d) o uso do ópio para fins quase
médico deverá ser aoolldo no prazo
de quinze anos, a partdr la entrada
em vigor d~ presente convenção, conforme o disposto no parágrafo 1 do
artigo 41;
e) a mastigação da. fôlha de coca
deverá ser abolida dentro de 25 anos
após a entrada em vigor da presente
Convenção nos têrmos 'do parágrafo
1 do artigo 41;
1) o USa da canaots para fins que
não sejam médicos ou cientrncos deverá cessar o mais cedo possível, e,
de qualquer maneira, dentro "'e 25anos a. contar ,da entrada em vigor
da presente Convenção, nos têrmos do
parágrafo 1 do artdgo 4,'1;
g) a produção, a fabricação e Q!
cemércfo dos entorpecentes referidos
no parágrafo 1 para qualquer dos usos
nêle mencionados, se reduzir-se a fi_
naêmente aoonr-se. a medida que' se
reduzam e se suprimam os usos citados.
3. Tôda a Pacte que fizer uma reserva nos têrmos do parágrafo 1:
a) incluirá, no relatório anual li ser
envíado a·o secretário-Geral, de acôrdo com a alínea a do parágrafo 1 do
aa-tigo 18, uma exposição do progresso
realizado no ano anterior com vistas
à supressão do uso, óla produção, de
raoncação e do comércio reêerldos no

parágrafo 1;

b) fornecerá ao órgão, da. maneira
e na forma por êste prescritas, estd-.
mazivas separadas. (artago 19) e estatísticas (artigo 2(}) com relação às
aítívídades sôbre as quais fêz reserva.
4. a) Se a Parte que fizer uma
reserva na forma do disposto no parágrafo 1, deixar de enviar:
.
I "'- o relatórío mencionado na alínea a) do parágrafo 3, dentro
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dos .seís meses seguintes ao
fim do ano a que se refere O
mesmo;
] I ""7"" as estimativas mencíonadas na
alínea bj do parágrafo 3, dentro dos 3 meses seguintes à
deita ífxada pelo órgão, segundo o disposto no parágrafo 1
do artigo 12;
m -as estatísticas citadas na alínea b) do parágrafo 3, dentro
dos 3 meses seguintes à data
em que deveriam ter sido enw
tregues. no disposto <Lo pará.grafo 2 do artigo 2G;
o Órgão' ou o geeretárío-Geral, segundo o caso, notificará a parte em aprêÇ'O do atraso em que incorre e pedirá
que remeta a informação no prazo de
três meses, a contar da data em que
receber a notificação;
b) se a parte deixar de atender,
dentro dêste prazo. o pedido. do órgão
ou do Secretárío-Geral, a reserva forIl,lulada em virtude do parágrafo 1
ficará sem efeito,
5
O Estado que tenha feito reservas poderá. a qualquer momento, mediante notífíoacão escrita, retdrar tôdas ou parte dessas reservas.
ARTIGO 51>

Outras reservas
1. Não serão permltídas outras reservas além das que se formularem em
virtude do disposto no artigo ';9 ou
nos parágrafos seguintes.
2. Ao assinar. ratificar ou aderir
à Conve-nção, todo Estado poderá rormular reservas às seguintes r:li.::;posr:..
ções da mesma: parágrafos 2 e 3 ào
arttgo 12; parágrafo 2 do artigo 13;
parágra.fos 1 e 2 do artigo 14; alínea
b) doparágl'a.fo 1 do artigo 31 e .er,tigo 48.
3, Todo Estado que quiser tornarSe parte na Convenção e que desejar
autorização para formular
reservas
que nÊiJO estão mencionadas no. p-arág:rM0 2 do presente artigo ou no a-1"tágo 49, comunícará sua intenção ao
Secretárto-Geral . Se. dentro de doze
meses a contar da data da comunicação do Secretária-Geral da reserva
em questão. um têrço dos Estados que
houverem. ratificado a Convenção ou
a ela aderido não tiverem feito oofe-'
çâo, a reserva será considerada aceita,
entendendo-se que. os' Estados que
apresentaram porém obí ecões à reserva não. assumem· necessàríeenente,

para com o Estado que fêz a reserva
nenhuma obrigação legal decorretiae
desta oonvencão. fõr afetada pela reserva.
4. O Estado que tenha formulado
reservas poderá, a qualquer momento,
mediante notificação escrita, retírar
tôdas ou parte de suas reservas.
ARTIGO 51

Notificações

o

Secretácio-Geral

comunicará

ao

todos os Estados referidos no patr·á-

grafo 1 do· artigo 4{).;
a) as
assinaturas, ratístcacões e
adesões fei tas de acôrdo com o artigo~O;

b)-a data em que a presente Convenção entrar em vigor de acôrdc com
o artigo 41;
.,
c) as denúncias rcttes -nos têranos
do artigo 46; ·e
d) as. declarações e notificações reítas de ecõreo Com Os artigos 42, 43,
47, 49 e 50.
Em testemunho do que, os abaixoassinados, devidamente autorizados,
assinaram a presente Convenção, em
ncme de seus respectivos GOvernos.
Feita em New York, aos trinta de
março de mil novecentos e sessenta
e um, em um só exemplar que será
gua.l'da,do· nos Arquivos das Nações
Unidas e de que serão- enviadas cópias autenticadas a todos os Estados~
membros das Nações uniões e aos. demais Éstad'os a que se re1"ere o parágrafo 1 do artigo 40.

Listas
Entorpecen'tes íneluídos
na Lis~ I
Acetilmetacl.oI, AUlprodi.iJ.'a, arracctnmetadol, A1fameprodina, A1f.ametadol.
Alfaprodina, Anileridina;
Benzetáddna, Benzilmorfína, BetacetUmetadol, Betameprodma, Betameta.,
dol, Betaprodína:
Canabis, <resina, extratos e tinturas) , Clonitazeno, oocc (fôlhas)·, Cocaína, Concentrado de palha .oe dormidedra (o material que se obtém
quando a palha de dormídeira entra
em determinado processo para concentraçãn de seus aêcalóides e quando
tal material é, passível de comércio).
Cetobemidona;
Desomorfína, Dextromoramíde, Di-

empromíõa, Díetíltdaanouteno,

Dune-
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noxadol,. rnmereptenol, Dímebiltdám.
buteno, Diih~dromorfina, Díoxaf'etilo
('butirato), rnrenõxüato, Dípíponona.;
Ecgonina (seus estores e derivados
que sejam transformáveis em ecgonina e cocaína), xütmeiütaaenouteno,
lEtonitazena, Etoxeridina;
jauretídína, Penadoxona, p'enampromlda, jaenazocina, Pencenorfan, Fenõ-."
lPeridina;
Heroína, Hldrocoôona, mõromoennal, Hídromorfona, Hídroxipetídína;
Isome.tadona;
Levometorfan (excluídos desta Líste,
o Dextrometorfan e O Dextroréan) ,
Levomoramída, Levofenarcílmor f a TI,
'Levotianol;
Metasocína, Metadona, Metdldesorfina, Metildíhídromorfína, Metopon,

Os sais dos entorpecentes desta Lista incluídos os sais 0.100 ísômercs, des..
de que a existência - de tais sais seja.
possível.
preparados incluídos na
Lisl,aIli
1. Preparados de:
Acetdldíhtdroeodeíma-;
Oodeína.;
"

Dextroproxifeno;
Dihícãroccdeína, DiOIuna;
jrolcodeína.;

Norcodeína
nos casos em que:
a) estejam misturados a um ou váTios ingredientes, de' tal modo que o
Morferidma,
Morfina, Metrobomída
preparado ofereça muito pouco .1 ne(e outros derivados da morfina com
nhum perigo de abuso e de tal ma-.
nitrogênio pentavaâente) , Morftna-N
neíra que O entorpecente não possa
óxido, Mirofína.;
separar-se por meios
fáceis.ou em
Nícomórfína. Noráevorfanol, Norme- .quantidades
que venham oferecer petadona. Normorf'ína;
rigo à saúde pública;
ópio, Oxícodona, oxenorrona:
Petídãna, Píminodíma, Proheptazíná,
b) a quantidade de entorpecente
Properldínaj
não exceda de 100 miligramas por
Racemetorfan, jtacemoramida, Raunidade posológica e o concentrado
eemorfan;
não seja maior de Z,.S%nos preparaTebacon, 'I'ebaína, Trimeperidina; e
dos nOO divididos.
Os isômeros dos entorpecentes des'2, 'Preparados, de cocaína; que não
ta Lista a menos que expressamente
contenham mais de 0,1% de cocaína,
excetuados e sempre que a existência
calculado como base de cocaína, e prede t31~S isômeros seja possível "entro
parados de ópio ou morfina que não
da designação química específica;
contenham mais de 0,2% de morfina,
calculado como' base de morfina aniOs esteres e eteres dos entorpecendr-ia e composta com mais um ou outes desta. Lista, em outra Lista, e semtros ingredientes de tal modo que o
pre que a existência d~ tai-s esteres e
preparado ofereça muito pouco ou neeteres seja passível;
nhum perigo de abuso, e de tal maneíra que' o entorpecente não possa
Os sais dos entorpecentes desta Lisser recuperado por meios fáceis ou em
ta, inclusive os sais de estares, eteres
e Isômeros como consta acima, sempre quantidades que venham' oferecer risco para a saúde pública.
que a exístêncía de tais sais seja possível.
3, Os preparados sólidos de di,fenoxilato que não contenham mais de
Entorpecentes incluídos
2,5 miligramas de dífenoxílato calculana Lista ]I
dó como base e não menos de 25 .microgrsmas de sulfato de atropina por
AeetildJli-drocodema;
da-se unitária.
Codeínia
4, Pulvis Ipecacuamhae et O p 1 i
Dextropropoxídeno, Díhídrocodeína;
Compositus, 10% de ópio em pó, 10%
Poleorána:
'de raiz de ípecacaunha em pó, bem
EtilmOrfi;r{.a;
misturada a 80% de qualquer tngre-.
Norcodeína: e
díente em pó, _sem nenhum outro entorpecente.
Os ísômeros.dos entorpecentes desta:
Os preparados que eorrespondam às
Lista, a menos que estejam espressa,
fórmulas enumeradas nesta Lista e
mente excetuados e sempre que a exts'íêncía de tais ísõmerosvseja possível
mistura dos referi-dos preparados com
qualquer ingrediente que não contenha
dentro da designação química especíríce.;
ennorpecente.
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Entorpecentes incluídos
na Lista IV
Canabis e sua resina; Cetobemidona;
AGÔSTO DE 1964
Desomorfína:
Reroma.;
Sais de. todos os entorpecentes contídos nesta r.ís.a, sempre que seja possível dar origem aos respectivos saís.
DECRETO N9 54.217 -

DE

28

DE

AGÔSTO DE Hltl4

Motffijica o Regimento do Conselho
Federal de Educação, aprovado pelo
Decreto n9 52.617, de 7 de outubro

de 1963.
Ó Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

87, I, da-Ccnstttuíção, e atendendo ao
que dispõe o art. 99 letra h, da Lei'
no 4.024, de 20 de dezemoro de 1963,
decreta:
Ar.t. 19 Ao artigo 21 do Regtmenlto do Conselho Federal de Blducação
acrescente-se:
g) serviço de Ccntacílídade
Art. 29 O art. 24 do referido Regimento passará a ter a seguinte redação:
Cabem ao Serviço de Administração
e Material os trabalhos de expediente
da secretaria-Geral, bem como os relativos a pessoal" e a(\ Serviço de Contabilidade os trabalhos relativos à
contabilidada e ao movimento financeiro do Conselho.
h·t. 3'9 O presente "decreto entrará em vigor na data da, sUa, publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de agôsw de 1964; 143 g
da Independência e 76<:> da República.
H;

GASTELLO BRflJNCO

AGÔSTO DE

DE

28

tdgo 87, item I. da Constituição, e
tendo em vista (' disposto no § 19 do
artágc 19 da Lei n"4. 345, de 26 de
junho de 1964, decreta:
Art. Iv Fica mantida, para os fins
previstos no artigo 19 da Lei nc 4.345-,
de 26 de junho de 19B4, a atual situação do pessoal dos Qua.dros e 'I'aoelas
do Lóíde Brasileiro - Patrímônior.Nacíonal,

da Companhia Nacional

de

Navegação Costerra, dos Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração do Pôrto do Pará e do Serviço de -revegeoão da Bacia do Prata,
até a conclusão dos estudos ora em
andamento.
P-arágra-fo único. O disposto neste
artdgo se aplica aos demais serviços
e emprêsas de navegação marítima ou
fluvial administradas pela União.
Art. 29 As alterações d-ecorrentes da
apl cação dêste j,~I~,·E:tO, qUE' cessam
influir 'nas tabelas de salários, gratificações e demais vantagens do pessoal pelo mesmo abrangi de, serão
prevíamenbs submetidas à apreciação
do COnselho Nacional de Política Salal'1'Bl, instituído pelü Decreto
.
no 52.275, de julho de 1963, e reorganéaedo pelo Decreto nc 54.018, de 14
de: julho de 1964
Art.. 3° O Mmtstérlo da Viação e
Obras Públicas elaborará, no prazo
de 120 (cento e vinte) âias, anteprojeto de lei, a ser submetido ao Congresso Nacional, criando o Estatuto

.dos Marítimos.

Art. 49 A partir da publicação dêste
decreto, aphcar-se-ão ao pessoal de
que se trata as disposições da Lei
uc 4.345, de 26 de junho de UlM.
Al"t. 59 Este decreto entrará em vigor na data de" sua publicação, .revogadas ai: disposições em contrário.
Brasília, 28 __,de agôsto de 1964;
1439 da Independência e 76v da República.
R.

Flavio Suplicy de Lacerda

DECIaETO N9 54.218

~CUT.WO

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
DE

1964

Dispõe sôbre os quadros e tabelas de
pessoal das emprêsas de navegação
marítima e fluvial vinculadas ao
Ministério da Viação e I Obras Públicas, e dá outras prOVidências.

O Presidente da República, .asanoo
das atribuições que lhe confere o ar-

!DEORETO Nl? 54.219 - DE'28 DE
AGÔSTO DE 1964
Revoga o Decreto n9 53.413, de 17 de

iameiro de 1964.
O Presidente da República, usando
tdgo 87, item r, da Constituição Feda atríbuíçâo que' lhe confere o arderad, e,
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considerando que a Lei nc 4.345. de

26 de junho de 1964, que ínstítuíu novos valores de vencimentos nara os

servidores civís, em seu artigo 20 determina que, na aplicação da referida
lei, serão rigorosamente observadas as
normas ali previstas;
.
Considerando que a alínea 1) do citado, artigo 20 estabelece, entre outras.
a norma de que os vencimentos doi
servidores das autarquias não poderão
ser superiores aos equivalentes dos
funcionários civis do Poder Executivo
da União, e que será observada a analogia de denomrnaçâo ou atribuição
dos cargos. funções ou empregos. com
Os cargos, classes singulares ou séries
de classes integrantes do Servrçn Civil. do Poder Executivo, ou ta ídentjdade de formação proríssionai necessárta para
respectivo exereíctoConsiderando que o Decreto no ....
5~. 4!3, qe 17 d~ janeiro de 1964, que
dl15POS sobre série de classes especializadas de autarqUIaS vinculadas ao Ministério da Viação e Obras Públicas
foi revogado naquilo que contraria os
~'ispo....'::.itivos da Lei no 4.345-, de 23 de

Junho de 1964;·
.
Considerando que ao série de classes
de en%€l?heiros está hoje enquadrada
~os mV~IS 2Ie 22 do artigo. I'? da rere.,
rída LeI no 4.345;

Consi,.derando que, Com a revogação.
pela LeI no 4.345 das partes príncípaís
do Decreto no 53.4113 aludido impõe
s~jam,. também relTogaQa,'5 as demais
dísposíçôes neste contidas decreta: .
Art. 19 Fica totalmente revogado o
Decreto no 53.413, de 17 de janeiro de
1964, a c~ntar de 19 de junho de 1964.
Art. 2· :F.:ste decreto entrará em viga! Com a vigência dos efeitos finan'cerres da revisão de que trata o Decreto nc 54.00-4, ce a de julho de 1964.

.Brasília, 28 de agôstc de 1964; 143'?
da Independência e 769 da República
H. CASTELLO BRANCO

Juarez TávOra

DEORETO N'? 54. 22(j AGÔSTO DE

1964.

DE

28

DE

Dispõe sôbre alterações nos orçamen-

tos de 1964 das instituições de Pre-:

viàência Social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere O art.
~7, item I da Constituição,

Considerando que, eo entrar em vigor a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, os orçamentos das ínstítuíções de Prevídêncía Social já se
achavam aprovados pelo Ministro do
Trabalho e Prevítíêncin Social, na ror-,
ma do Decreto nv 52.472, de 13 de
setembro de 1963;
considerando que a adaptação dos
orçamentos e balanços das referidas
entidades aos padrÕ'es e normas ínstdtuídos pelo mesmo diploma legal,
em face das peculiaridades que .arecterizam o respectivo SIstema admin.stratívo, demanda regulamentação
especifica;
Considerando a necessídade de es~
tabeíeeer normas transitórias, enquanto não fôr expedida a referida.
regulamentação, decreta:
"
Art. 1'? caberá ao Ministro do Trabalho e Previdência Social. decídír sõtire os pedidos de créditos adicionais,
e de transferêncbas de dotações entre
verbas, formulados pelas instituições.
de Previdência Social em relação aos
orçamentos aprovados para. o exercício de 1964.
S 1Çl Quando se tratar de créditoespecial ou suplementar, o conselho'
-Fiscal 'da respectiva Instituição e 0'D. N .P. S. emitirão parecer dentro de
15 (quinze) dias, cada um. contados
da data do recebimento do pedido
s~l~o se um ou outro deliberar, pre-:
lI~ll:ar1!lente, a baixa do pedído em
díligênçia, por prazo certo e limitado, quando absolutamente índíspensàvel.. ca~o. em que o respectivo psriodo ficará m.t~r:onl;pid.o até o cumprí.,
menta da dilígêncía ordenada.

S 2° Quando se tratar de crédito
extraordinário. o oonseâhc FiScal, no
prazo de 5 rcínco, dias, o D.N.P.S.
no de _10 (dez) dias e o Ministro no
de 20 (Vinte) díes, contados da data
do recebimento do pedido, decidirão
de sua aprovação, cabendo, neste caso, unicamente ao Míntstro badxá-Ic
em dilígêncja, se assim tôr indispensável.
Art. 29 O Ministro decidirá da apro-

Viação dos créditos especíaís ou suplementares dentro em 30 (trinta) dias,
salvo se 'deliberar, prelímínarmente, e.
baixa do pedido em diligência, se assim fôr indispensável, por prazo certo e limitado em que o período. nca-,
ré interrompido até o cumprimento'
da diligência ordenada.
Ali. 3Q OS pedidos de créditos ..tdi~.,
cíonaís serão considerados com-o apro-
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v<:wos quando, decorridos os prazos
previstos neste Decreto, não tenham
Os órgãos competentes decidído sôbre
a respectiva aprovação.
Art. 49 Os pedidos de créditos Su-

plementares somente poderão ser fei,...
tos até 30 (trinta.) de outubro.
Art. 5'1 As dotações de verbas. consignações, subeonsígnações, itens e
incisos, serão passíveis de alterações
por transferência de uma para outra,
por ato do Ministro, ouvidos o DeDepartamento Necíonal da previdência
'Social e o Conselho Fiscal da Instituição interessada.
Parágrafo único. Atplicam-se àS

transferências os prazos

e

demais

disposições que disciplinar a

CO-TICes-

são de créditos especiais e suplementares, podendo, entretanto, os rpedtdos, CO~ o pronunciament., do Oon....
selho Fiscal. 'serem apresentados ao
,~epart~mento Nacional da Previdên'ma Social até 31 de outubro de 1964.
Art-. 69 Quando se tratar de medica
compulsória e de urgência OU resultante expressamente de Lei a concessão ~ do crédito ou a transférên~i,a poderão ser. processadas ex ctíicto medianEe pronunciamento do Departa_
n:-en~C"I Na-elonal da Previdência 80-cíal.
Art. 79 :Ê.lste Deeretn entras-á em vigor na data da sua publicação revogadas as disposições em contrâ.rio.
Bl~:asilia, 28 de agôsto de 1964' 1439
da Independência e 769 da RepJblka.

Arruüao Sussekinâ.

DE

31 .DE.

o artigo 29 do Decreto
54.056, de 27 de julho de 1964.

Altera

de 8 de junho de 1962, até que
seja processada a revisão a que
alude o parágrafo único dêste artigo.
Parágrafo
único. No 'prazo
máximo de 6:0 (sessenta) dias, a
contar da publíéaçâo dêsta decreto, o Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Ferroviários e Em..
pregados em Serviços Públicos
encaminhará, ao exame do Departamento Administrativo do Serviço Público os elementos necessários à revisão das modificações
introduzidas no quadro de' pessoal
do mesmo Instituto pelos Decre..
tos ns. 51.398. de 30 de janeiro
1;1e 1962, e 51.500, de 8 de junho
de 1962, para posterior aprovação
do Presidente da República."
Art. 29 este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 31 d. .agôsto de 1964; 143º
da Indenendênc!s p 76° da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Arnaldo Sussekind
Dm::cmEI'O N° 54.2,22 .

AGÔSTO

DE' 3,1

DE

DE 1964

Extingue a Subchejiu de Assuntos
Gerais do Gabinete Militar.

o Presidente da. República, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da c-onstituição, deereta:

H. CASTELLO BRANCO

DECRE-TO N9 54.221 AGÔSTO DE 19$4

E:xEcurrvo

n9

O Presidente da República, usando
das atribuições qUe lhe conferem o
artigo 87, "item r. da' Constituição, e
o $- 19 do artigo 19 da Lei nl? 4.345,
de 26 de junho de 1964, decreta:'
Art. 19 O artigo 29 do Decreto nv
'.54.ú55, Ide 27 de julho- de 1964, passa
a ter a seguinte redação:
"Art. 2 g Consideram-se ratificados os Decretos ncs 51.398, de
30 de janeiro de" 1952, e 51.500,

ArJ. 1Q Fica extinta a Subohefia
de Assuntos Gera.ís do Gabinete 'Militar da 'Presidência da República
de que trata o R.egimento aprovado
pelo Devreto no 52.729, de 2,2 de outubro de 1963.
Art. 29 O Chefe do Gabinete Militar distribuirá pelas demais Subche;
nas constantes do mencionado Regimento os - encargos e os oficiais adjuntos atribuídos à extinta. Subchefia, de AsSuntos Gerais.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em
contrárto.
Brasília, 31 de agôsto de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BR~CO.
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DECRETO N° 54.223 -

DE

19

DE

SETEMBRO DE 19$4

Retifica os Decretos as. 1.565 e ....
51. 91'5-B, de 21 de novembro de .••
1962 e de 26 de abrU de 1963, respectivamente, relativos à congregação. de santa Dorotéu- do Brasil.

O Presidente da, República, usando
dia. atribuição que Iha confere o artigo
87, item I, da Constituição Federal, e
atendendo ao que consta do processo
M.J.N.I. n- 24.717, de 1962, de-

creta:
Artigo único. Ficam retificRidos' os
Decretos ns. 1.565 e 51.915,B, de 21
de novembro de 1962 e 26 de abril de
1963, respectivamente, no sentido de
.que a declareçâo de utilidade púbnce.
a que se referem é concedida, nos
têrmos da Lei nv 91, de 28 de agôsto
.de 1935 e seu regulamento, o Decreto
no 50.517, de 2 de maio. de 1981, á
Congregação de Santa Dorotéiado
Brasil; com sede em Recife, Estado
de Pernambuco, eonstttuída em uma
única sociedade civil, com os estaoe..
Iecimentos de ensino que a integram,
distribuídos 'em vários Estados da Fe.,
deraçâe. .

Brasília I? de setembro de 1964;
1439 da, Índependência e 769 da República.

H. CASTEM ~

BRANCO

Milton Soares Campos
DECRETO N? 54.224, -

SETEMBRO

DE

DE

19

DE

1964

Dispõe sôbre o .aprcneiuimento do
pessoal da Fusulação Bras,il Central
e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constrtuíção e tendo em vista o art. 42 da Lei n- 4.242,
,de 17 de julho de 1963, . combinado
com Os artigos 20 e 21 da Ld' número
4.345, de 26 de junho de 1964 decreta:
Art. lQ Fica aprovado, na forma
do anexo que constttuj parte Integrante dêste decreto, o Quadro Provísóno de pessoa.l da Funda.cão Brasil
Central vinculado ao Mínfstérío da
JustlÇe e Negócios mterrorcs.
Art. 29 O aproveitamento do pes.soal abrangído. pelo art. 42 era Lei

2"51

ne 4.242, de 17 ele.julho de 1963, será
feito em cargos previstos no Quadro
a que se refere o artigo anterior, na
forma- da relação nominal anexa prevalecendo seus efeitos a partir de 18
de julho de 1963.
Parágrafo úntco. O p8SS{Jal »enefleíado pelo art. 99 da Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1964, fica classifica-do,
na forma dos anexos. de conformidade
COm o Decreto nv 54.015, de 1'3 de julho de 1964, €L partir de 19 de junho
d'o mesmo ano.
Art. 3Q OS valores dos níveis de
vencimentos do pessoal de que trate, o
art. 2° dêSte- decreto são os do anexo
I da Lei nv 4.242, de 17 de julho de
19-53, reajustados de acôrdo com a Lei
n?4.345, 'de 26 de junho de 1964.
.
Art. 49 O Diretor do Pessoal do
Ministério da Justiça e Negócios Interiores expedirá portarias declaratórias de aproveitamento do pessoal da
r'uncecão Brasil Central, beneficiado
pelo art 42 da Lei nc 4.242, de 17 de
julho de 1963, observando, em cada
caso, o; disposto no art. 188 e parágrafo único doa Lei' nv 1.711, de 28 de
oubulrro de 1952.
'
Art. 59 O aproveitamento a Que
alude êste decreto é feito com observância da revisão de que tratam cs
artigos 20 e'21 da Lei nc 4.345, de 26
de junho de 1964, regulamentados pelo
Decreto nv _54.004, de 3 de julho do
mesmo ano.
parágrafo úri-co. A revisão mencionada neste artigo não prejudicará
o reexame das situações indrviduais de
enquadramento, já constituídas e paseíveís de correção p o r iniciativa da.
Administração ou em virtude de apreciaçáo de recurso interposto por funcionário, fundamentado no art. 48 e
parágrafo único da Lei nv 3.780, de
12 de iulhp de 1960.
Art. 6? O pessoal enquadrado, na
forma dêste decreto, iniciará a contagem de tempo de serviço público,
pare. outros fins, que não o de eposentcdoríe, a partir cre 18 de julho
de 1963.

Art. 79 Apücar-se-ão 'ao pessoal
trabalhista da Fundação Brasil Central as normas legais e regulamentares
que disciplinam Q situação do pessoal
temporário do Serviço Público Federal,'
Art. ·89 O regime das funções gratlfícadaa río Serviço Público Federal é
extensív., aos encargos de chefia da
Administração Central da Fundaçáq
Brasil Central.
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Art. 99 Aplicam-se' ao pessoal benefícíado por êste decreto as disposí-

6. Aglair Carneiro da Cruz

ções da Lei nc 4.345, de 26 de junho

Código: AF-202.8.A

de 1964, retrcagíndo .as respectivas
vantagens financeiras a. 1 de junho

7 cargos

Q

de 1964.

Art. 10. A despesa com a execução
dêste -decreto será atendida com OS
recursos concedidos à Fundação Brasil central, cabendo ao Ministério da
"Justiça. e' Negócios Interiores _providenciar a .suplementaçâo que se fizer
necessária à conta do- crédito especial
a que se refere o a.rt. 42 da Lei número 4.345, de 26 d'e junho de 1964.

Art. 11. O presente decretoentrará em vigor a partir da data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília, lQ de setembro de 1964;
143" da Independência e 769 da Repúblicia,

n.

(1. &2!)

dias)

(1

vago)

Referência-base:
1. José Mana Pinto' (1.524 d1aS)
2. Elcy Israel (1.489 dias)
3, Roberto Hermídas de Aragão ... :
6 -

(1 A59 dias)
4. Algenir Ferraz Suano da .süve . ~

(1.404 dias)
5. Myrlam Souza Ramos (1.354 días)
6. Ceres Santos dos Reis (395 dias)
Art .. 2 9 A reüüeacão e que SE! rerere êste decreto prevalecerá a partirde 21 de agôsto de 1962.
Art. 39' O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em COl)-

trárto.

CAsTELLO BRANCO

Brasflle, 19 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 76'" da República.

Milton Soares Campos
osvaldo .Corâeirn de 'Farias

H. CASl'ELLO BRANCO

DECRETO

N9 54.22'5 DE 1° DE
SETEMBRO DE 19B4

Retifica o Quad«o de Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas
Amazônia, do Conselho Nacional
de pesquisas.

aa

O Presidente da República•. usando

das atrtbuicões QUe -'~_e .onrer, o artigo 87" item I, da Constituição, de-

cretl:lJ:

Art. 19 Fica retificado o QUraAiro de
Pessoal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia do Conselh., Nacional de Pesquisas,
f",pl'ova·do pelo
Decreto n9 51.537. de 21 de agôsto de
19ii2,' na parte referente à Série de
classes de Escrfturárío, assim discriminado:

Série de Classes: Bscrituréric
Código: AF-202.10 ..B
7 -cargos (I vago)
6 ~ nercrõacta.oese:
1. Elcy C.2.1'QOSO <1.696 dias)'
2. .reronimc Ferreira de Souza (1.55-2

(';') DECRE/l'O N9 54.226 -

DE

1Q

DIlt

SETEMBRO DE 1:9u4

Aprova o enquadramento das junções
gratijicadas no Quailro de PessoGJI
do Serviço de Alimentação da PreVidênci'a Social.

O Presidente da República, usando
'das atTi-buiç6es que lhe confere o ar.,
tigo87, item 1, da Oonstituíçâc Fe-.
del"al,·· e tendo em vista o disposto no
Capítulo LI da Lei n.v :3.780, de' 1,2
de julho de 19·60, decreta:
AiI't. 1.f,} Ficam aprovados', na forma do Anexo, em caráter provisório,
os símbolos .de funções gratificadas
do Quadro de Pessoal do Serviço de
Alimentação doa Previdência Social.
de acôrdo com o disposto (la Capitulo
II, da Lei n.c 3.780, de 12 de julho
de m60.
Art. 2.9 As vantagens financeiras
vigoram a partir da vigência. da Lei
n .• 3.7'30, de 12 de julho de 1960.

diaS)

3, Thereza de Andrade Gonçalves
(l.541 dias)
4. Noemy Castelo Branco (1.530 dias)
5. João Pinheiro Cruz (1.5-30 dias)

(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O. de
9 e retificados no de 18 de setembro
de 1964.

ATOS DO lFlQDER ExECUTIVO

Art: sv As despesas com a exe.e ução dêste decreto serão atendidas
jpelos recursos orçamentários próprios
do serviço de Alimentação da previdência Socíal .
Art. 4.9 ttste decreto entra. á em vigor na data de sua punlioacâc. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 1.9 de setembro de 19,34;
143.9 da Independência e' 76.9 da Re~'
púb1ioa.
H.

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Sussekiaui

DECREII'O N' 54.227

Ainda não fOi publicado no D. O.
DECRETO NQ 54.2,28 - DE 1q
SETEMBRO DE 1964

DE

Dispõe eôbre a ação do Conselho Nacional de política Salarial na apliJ.-.
cação do Decreto n9 54.018, de 14
de julho. de 1964.

O presidente da República usando
da atribuição que lhe confere -o artigo 87, inciso I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ao Conselho Nacional de
Política galaa'íal é facultado, no exame dos reajustamentos, revisões ou
-acôrdos salariais de caráter coletivo,
de que trata o Decreto número 54.018,
de 14 de julhc de 1964, tomando por
base o índice resultante da aplícaçâo
do disposto no seu art. 79 adaptar as
'taxas encontradas a situações configuradas pela ocorrência, conjunta ou
separadamente, dos seguintes fatôres:
I - aumento da produtividade, na
categoria ou emprêsa interessada, comprovadamente superior à taxa geral .estimada na
forma do' estatuído no artigo
acima mencionado;
1I- melhores .oondlçôes propostas
à categoría profissional ou
contratadas com a correspondente entidade sindical, pOT
pa;rte das empresas não abrangidas 'pelo Decreto nc 54.OIS,
de 14 de julho de 1964, integrantes da respectiva oatego'rla econômica, desde que não
acarretem repercussões prejudícíaís ponderáveis no preço
dos bens ou ta;rifas de ser'Viço;

necessidade de- considerar dístorções de salário porventura
ocorridas, na categoria ou em ~
pl'êsainteressada, para o fim
de compensá 'las na fixação de
novos salários, visando a atlngir condições de eqüidade social no conjunto das categorias.
Art. 29 Pa.ra· aplicação da fórmula
de reajustamento. de que trata o ar;
tigo 7 9 do Decreto nv 54.0'18, de 14
de julho de 1964, poderão ser consíderadas. índístintamente, a fôlha de sa]áJ:l(\- da emprêsa, ou o seu se.láríc médio, ou, ainda, a faixa de salário
mais representativa face às condições
de organização da emprêsa ou o salário da oateaorta profissional.
Parágrafo único. poderão, outrossim, ser consideradas as distorções
produzidas na fôlha de pagamento
das emprêsas pelo aumento do salárlo-mínimo da Região, visando a corrigir sue influência n~ conjunto dos
salários.
Art. 39 O presente Decreto entrará em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
. .
Brasília, 1" de setembro de 1964;
1439 da Independência e 76g da Repúl I [ ......:..

blica.
H.

CAiSTELLo

BRANdO

Arnaldo_ Sussekind
Octávio Gouveia de Bulhões
Daniel Faraco
Roberto de Oliveira Campos
Mauro Thibau
Juarez TáVora

DEORETO NQ 54.229 SETEMBRO DE

DE

2

DE

1964

Autortza a comauuuua de

Mtneração

e Agricultura roo São Francisco
"Cominao" a lavrar maonesita no
município de Sento Sé, Estaâo da
Bahia.

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe conrere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1. 985,' de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
Art. 10 Fica autorizana a .Companhia dê Mineração e Agricultura do
São Francisco «Oomínag", na qualt-

ATOS DO PODER :Ex:Ec:unvo
dade de cesslcnárla dos direitos de
cias discriminadas pelo Conselho Na...
Companhia paulista C1e Míneraçao, a
cionaj de pe.csquisas.
'
lavrarnagnesita, em terrenos de sua
Art. 2° O conoeeaícnárto da autopropriedade, no imóvel Fazenda Oasrrzação rtce, obrigado a recolher aos
tela cismto de AmérIca Alves, .iucofres púnncos, na forma da lei, os
nicip.o de Sento Sé, Estado da Bahia, tributos
que forem devidos à trntão,
numa área de quatrocentos e novenao Estado e ao Munícipío, em CUIDta e nove hectares e trinta e quatro
prrmento do disposto no art. ':'8 do
ares (499,34 nai, delimitada por um
CódigO de Minas,
pojigono irregular que tem; um vértíce a d'ÜÍS mil. cento e quarepta e
Art. 39 Se o concessionário da aucinco metros (2,145 rrn , no rumo
torização não cumprir qualquer das.
veruadeíro vinte e oito graus e doze
obrigações que lhe incumbem a :]minutos sudeste (28Q 12' SE) do martonzação de lavra será declarada eaco de peCtra, com as uucíaís C.P.r'o'I., duca ou nula, na forma dos art.ígos
Jocalízado entre as cotas quatrccen37 e 38 do Código de Minas:
tos e vinte o CInCO (425) e quatroArt. 4Q As. propriedades vízinhas
centos e cinqüenta (450) do tevenestão sujeitas às senvícões de solo e
tamento geral da Serra das ,Gamelelsubsolo para fins de lavra, na forma
ras e no caminho das fazendas Desengano Oastela e Bebedouro e-' )S dos artigos 39 e 40 do Código de )'/(r_
nas.
lados,
partir dêsse vértice,
se~
guíntes comprimentos e rumos' verArt. 59 O concessionário da autoríza.,
dadeiros: mil novecentos e trinta e
ção será fiscalizado pelo Departa-.
oito metros 0.938 m) , cinqüenta e
menta Nacional da Producão Minetrês graus e trinta e seis minutos sural e gozará dos favores díscnmtna<teste (539 33' SE); quatrocentos três dos no art. 71 do mesmo Código.
metros (40,3 m) , quarenta e seis graus
Art. 69 A autorização de lavra terá
doeste (4ú Q SW); dois mil quatrocentos e vinte metros (2.420 r•. ;, setenta" por titulo êste Decreto, que ~G;·G.
transcrito no livro próprio de Regise cinco gnaus e dez minutos noroeste
tro dias Autorizações de Lavra, após
(759 10' NW); mil quatrocentos e no,
o pagamento da taxa de dez mil cruventa e seis metros (1,496 m) , quaTenta e nov., graus e quatro minutos zeiros .c.s 10.000,00).
sudoeste l499 04' SW); mil duzentos
Art. 70 Revogam-se as dísposiçôes
e setenta e sete metros (1.277 m) ,
em contrário.
setenta e um graus e dezessete miBrasília, 2 de setembro de 191H;
nutos noroeste (710,17' NW); mil duzentos e noventa e dois metros 1439 da Independência e 769 da Repúhlíc., ,
(1.292 r-n , trinta e nove grau: e em.qüenul.' e nave minutos noroeste . (3~\l
H. CASTELLO BRANCO
'59' NW); quinhentos s noventa metJ'Os l590 m) cinqüenta e oito graus
Mauro ThibO/U,
nordeste (589 NE); dois mil quinhentos e setenta e oito metros (2.578 m) ,
oitenta e cinco graus e trinta e. três
DEORETO N9 54.230 - DE 2 DE
minutos sudeste (859 33' SE).
vxta
SETEMBRO DE 1964
autorização É' outorgada mediante.' as
condtcôes constantes do parC_ 'o
Extingue o Grupo de Trabalho da
único do art 28 do Código de Minas
Indústria de Materiais e Equipae dos artigos 32, 33, 34 e suas alíneas,
mentos para Petróleo.
além das seguintes c, de outras con.stantes lc mesmo Oódtg'o, não sxpreso Presidente da República, usando
samentr, mencionadas neste D:;(~~eto. da atribuição que lhe confere o ar ..
tígo 87, item I, da Constituição, e
Part -eto únICO. A execução da
c.onsideranuo que o Grupo de 1'l,:,apresente autorização fica sujeita às
balho da Indústria de Materiais e
estípulacôeg do Regulamento aprovajãqu.pamento- para Petrcriado
do pelo Decreto nv 30.230,·de 19 ~
dezembro de 1951, uma vez se vef-ifi- pelo Decreto nv 53.072, de 3 (te dezembro de 1963, com a finalidade de
que a .axistência na jaaíca, como asestudar solução para o melhor enscciadr, de qualquer das substá nc J":;
trosamento entre a PET'ROBRAB e a
a que se refere o art. 2° do citado
Regulamento ou de outras substân- indústria nacional, com vistas ao su-

a

os

ATOS DO POÍJER ExECU'XIVO

prtmento de. equipamentos e mc te.,
.rllal.,s para a mdústr:.ia do petróleo, até
.a presente data, nao imciou as suas
atividades;
ConsiCl:eranUo que Os assuntos de:
que o referido Grupo de I'rabalhc
fôra Incumbido são Os mesmo. atributdcs ao Grupo Executivo da. Indústria Mecânica Pesada - GETIl'tid:Yt<~
rnstarurdo pelo Decreto nv 50.523, dê
3 de

'.t '3.,10.

de 1961, que se encontra

em funcíon amento e de cuja oonstituíção faz parte um

da

PE~.rROBRAS

representante

cecreta.:

Art. 19 Fica extinto o Grupo de
Trabalho da Indústria .de Ma.teruaís
e gquípv'-vmtos para petróleo, criado pelo Decreto 0. 9 53.072, de 3 de
dezembro de 19.63,
Art , 29 :Ê:Sté Decreto ente-ará em
vigor na data de sua pubucacâc, revo.,
gadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964'
143Q da Independência e"76 9 da Repú~
blíca..

H.

.

CAS'l'ELLO

Mauro

rpi?UtU

ratório; se a .oncessícnárfa não cumprir as seguintes condições;
L - Apresentar à jjlvísâo de Aguas
do Departamento jcacíonal da produção Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias, dentro do
prazo de cento e oitenta (180) dias,' &:
contar da data da publicação .dêste
Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos à linha de transmíásâo.
Il _ Iniciar e ccncluír as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia, executand- -as de acôrdo COm os projetos aprovados e as modificações que
forem autorízadas ,
parágrafo úmco . Os prazos a que'
ee refere êste artigo poderà-, ser prorrogados ))01' ato <10 Ministro das Minas r Energia.
Art. 39. O presente Decreto entra
em vigor na data de sue publicação,
rev-ogadas as dísoostções em centráBrasília, 2 de setembro de H!64; 1439da Independência e 76<:' da RepúbFca.
H. OASTELLo BRANCO

DECRETO N' 54.231

-Ainda
- não foi publicado no
DE

Mauro Thibau

D. O,

2

DE

SETEMBRO DE 1994

Autoriza a centrais Elétricas de Goiás
S, A. - CELG a construir linha de

transmteeaa,
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o aa'tíao
87, inciso 1, da Constituição, e n7ós
têrmos do art. 59 do Decreto.Jeí número 85-2, de 11 de novembro de 19,38,
decreta;
Art. 19 Fica autoríaada Centrais
Elétricas de Goiás S" A. a construir
uma linha de transmissão entre a
usina tudroeíétrrea da cachoeira Dourada e a .cidade de Rio V01'de, passando pela de Q'Uirinópolis, no Iâstado de
Goiás.
§ 19 Por ocasão da aprovação. -dos
projetos, serão fixadas, em portaria
do Mini.~tr o de. Mínas e Energia," as
cara-Cterísticas técnicas da linha de
ta'ansmissâo
§ 2Q A cefertda linha se

Art. 29 Caducará a presente autortaação, independente de ato. decla-

rfo.

BRANco

DEORErO N9 54.2,32 _

255·

(') DECRETO N' 54.233 SETEMBRO DE 19>64

DE 2

DE

Renooa concessão' outorgada para
execução de seroiço de rààiodifusão
à SOciedade Rádio Clube de vargi.•
nha Lzmitaaa.

O Presidente da República, usando
das atribuições que .lhe confere o artigo 8'7, item I, da Constituição Fe;
.deraí. e tendo em vista o qué conste
do Processe no 103-63, do COI1S01ho
Nacional de 'I'elecomunícações, decreta;
Art. 10 Fica renovada, nos têrmos
do aru. 114 do Regulamento d-os ser,
viços de Ràdíodifusão. e observada a
dectsào nv 5-'64, do mesmo COnselho.
pubhcada no D~ário Oficia/, de 31 de
março' 'de 19'64, a concessâo outorgadó pelo Decreto nv 31 331, de 25 de
agôsto de 1952. à Sociedade Rádio
Clube de çargínha Limitada para
estabereesr sem direito de exclusívi;

destina ao

fornecimento de energia elétrica' ao
Munícípío de QUirinópolis e ao supriment-o ao Municipio de Rio verde.

(") Os anexos a que se refere o'
texto foram publicados no D. O.
de 4 de setembro de 1964.

ATOS DO PODER

dade, uma. estação de ràdíodífusâc em
onda média, na cidade de Varginha,
Estado é Minas Gerais.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta renova-ção obedecerá às
cláusulas que com, êste baixam, rubrt;
cadas pelo Presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 rsessenta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no Diário Ofz...
c'ai, sob pena de se tornar nulo; de
pleno direito, o ato da outorga.
krt. 29 Revogam-se as disposições
.en; contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964:
1439 da Independência e 76° da República.
H. CASTELLO BRANCO

DECRETO N.9 54.234 -

DE 2 DE

SETEMBRO DE 1964
.conceae reconhecimento à Faculdade
Católica de Medicina de Pôrto Ateore, Estado do Rio Grande do Sul.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da oonstituíeâo e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938, de.creta:
Art. 1.9 E' concedido
-econhecímenta à Faculdade Católica de Medi-cina de Pôrto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 29 aste Decreto' entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2de setembro de 1964;
143~ da Independência e 769 da Re·pública.
H. CASTELLO BRANCO

SETEMBRO DE

têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de. 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro José Simplicio de Azevedo
Pio a pesquisar pedras semi-preciosas em terrenos de prcprredade de
Emílio Oarraretto no lugar denomínado Retiro, distrito e município de
Aracruz, Estado do Espirito santo,
numa área de vinte e CinCO hectares e vinte ares (25,20 hm , delimitada .por um retângulo que tem um
vértice a cinqüenta e cinco metros
(55 mj , no 'rumo magnético de vinte
graus noroeste (2ú9 NW), da b a r r a
do Córrego do Retiro, no rio Retiro e
Os lados divergentes dêsse vértice, os
seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: trezentos e sessenta metros (360 m) . vinte graus noroeste
(209 NW)-; setecentos metros (7'00
en) , setenta graus sudoeste (709 SW) .
parágrafo único. A execução' da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51. 726. de 19
de fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 .de janeiro de
1963, da oomíssão Nacional de Energia Nuclear.
Art, 29 O título da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da.
data da transcri-ção no livro próprio
de Registro das notorízecões de Pesquisa.
.
•
Art. 39 Revogam-as, as disposições
em contrário.
Brasilia, 2 .de setembro de 1964;
1439 da Independência, e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

Flavio Lacerda

DECRETO N9 54.235 -

ExEcunvo

DE 2 DE

1964

DEcaETo N9 54.236 SETEMBRO

DE 1964

DE 2 DE

..Autoriza o cidadão brasileiro José
Simpliciode Azevedo Pio a pesquâsar pedras semt-~preczosas, no município de sraorue, Estado do F!spíritQ Santo.

Restabelece a transferência, 'da Parte
Suplementar para a- Parte Permanente da Tabela única de Extranumerário-mensalista do Ministério
da Aeronáutica, das funções que
menciona.

O Presidente da. Repúblíee, usando
-da atribuição que lhe confere o ar..
tigO _ 87, n 9 I, da Constituição e lIOS

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arti..
go 87, item ll·da Constituição, e ten..

Z57
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do em v:.sta a decisão do Tribunal
Federal de Recursos na Apelação Cível número 14.087, Guanabara, deereta:
Art. 19. Fica restabelecido, a partir
<la vigência do Decreto número 41.146,
de 13 de março de 1957, revogado pelo
Decreto número 43.569, de 26 de abril
de 195,8, a transferência, da Parte Suplementar para a Parte Permanente
da Tabela única de Extranumeráríomensalista do Ministério da Aeronáutica, d8.G funções abaixo indicadas,
com os respectivos ocupantes:
1 -uma (1) função de Desenhista.
da referência 22, 'ocupada por Romualdo Thecphilo Branco Baena; e
TI - uma (1) função de Escreveute-datilógrafo da referência 19! ocupada por Marh do Patrocínio csmmo
Velho da Silva.
Art. 29. ~te decreto terá efeito a
datar do Decreto nc 41.146, de 13 de
março de 195'7 ,revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Nelson Freire Lavenere Wanderley

DECRETO NQ 54.237 - DE 2 DE
SETEMBRO DE 1964
Abre, ao Ministério da Educação e
Cultura, o créd~to especial de Cr$
2.500.000,üO (dOis mithõee e .quinhentos mil cruzetrUs) , para atender às despesas âe que trata o artigo 1Q da Lei n Q 4.235, de 17 ae
junho de 1963, iiestinaaa ao giná~
sio "Euclides da Cunha", no Terrttórzo de ROraima.

O Presidente da 'República, usando
na9.utorização contida no art. iv ua
Lei nv 4,235, de 17 de junho de 1963,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas
nos 'I'êrmos do art. 93, do Regulamento Geral de contabilidade Pública, decreta:
'
Art. te. Fica aberto, ao Ministério
da Educação e Cultura,o crédito especial de OrS 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros), como auxílio destinado ao equipamento
<los gabinetes e laboratórios de Hís'tórta Natural, Física e Química do
Ginásio «Euclides da Cunha", no Território de Roraima.
Art. 29. ;0 presente decreto entraTá em vigor. na data de sua publicação,
' '

Art. ·3Q • Revogam-se as disposições
em veontrárlo.
.grasílía, 2 de setembro de 1964; 143~
da Independência e 76-9 da República.
H. CASTELLo BRANCO
octavio Gouveia ~e Bulhões
Ftaoio .suplicy de Lacerda

DECRETO N9 54.238 -

DE 2 DE

SETE:MBRO DE 1964
Cria, junto ao M itustério tias Minas
e Energia, COmissão Especial para
os fins que menciona, e dá outras
vrovidências •

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe contere o artigo 87, inciso I, de. / Constituição e
Oonsiuerando que petc Oecreto número 53.701. de 13 de março de 1964,
publicado no Diário Oficial de 16 do
mesmo mês,' foram declaradas de .lltihdade pública, paro fim; ce desapropriaçâo em favor da Petróleo Brasileiro S. A. - PETROBRAS em caráter de urgência, as ações de propriedade de todos e quaisquer acionistas das oompanhtas permíssicnárias do refino de petróleo:
Considerando o que conste do Processo nv 2.494-64, do Ministério das
Minas e Energia;
Considerando, mais, o interesse do
atual Govêrno no reexame C.Q assun...
to, a fim de cuc possa estar habílttado a julgar, com a indispensável
segurança, da conveniência e oportunidade da medida adotada, decreta:
Art. 1Q :É criada, junto ao Ministério das M-inas e Energia, Comissão
Especial com a incumbência de realizar, em todos seus aspectos, reexame das medidas constantes do Decreto nv 53.701, de 13 de março- de .
1964, propondo as providências que
entender necessárías e aconselháveis
a respeito do. assunto.
Art. 2v A Comissão ESpec'al será
constituída de 3 (três) membrcs, designados .pelo Presidente da República, devendo funcionar sob a presidência de um dêles.
Art. 39 O Ministério das Minas
e Energja porá à dísposíçâovda Co-
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missão OS meios que se fizerem Il;e~
cessáríos ao cumprimento de sua nussão.
Art. 49 A Comissão .terá o prazo
de 30 (trinta) dias para a conclusão
da seus trabalhos.
Art. 59 O ,relatório da Comissão,
consubstanciando as medidas de que
trata o .art , lQ:será encamínhadc ao
Pt-es.dente da República por intermédio do
Ministério das Minas e
Energia, depois de submetido ao Plenário do Conselho Nacional do Petróleo.
Parágrafo único. O Plenário do
Conselho Nacional do Petróleo. no
prazo de 15 (quinze) díes. contados
da data do recebimento do relatório
da Comissão;
deverá - concluir sua
apreeiaçâo a respeito.
Art, 69 !:ste decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, re~
vOgados os atos e disposições em' contrário.
Brasília, 2 de setembro de 19-84;
143Q do. Independência e 76Q da Re~
pública.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

DEClRIETO N9 54.239 - DE 2DE
SE';!:'EMBRO DE 19'64
Acrescenta um parágrafo ao Decreto
n9 54.004, de 3 âe julho de 1964.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe Confere o artigo 87, ítem I, da Constituição Federal, decreta:
Art. 10 Acrescente-se ao artigo S.9
do Decreto nv 54.0{)4, de 3 de julho

de 1964, o seguinte:
"§ 29 Quando necessário, o processamento das alterações determinadas pelo decreto de revisão
obedecerá à tramitação prevista
no Decreto nc 48.923" de 8 de setembro de 1960".

Art. 29 O parágrafo único do arligo 59 do Decreto nc 54.{)04, de 3 de
julho de 1964, passa a figurar, COm
a mesma redação, como § 19.

Art. 39 lt6te decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárto.
Brasília, 2 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELI,O

BRANCO

Milton Soares Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arttun da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Otávio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio Lacerda
Arnaldo Susselcind
Nelson Freire" t.ooonere Wanderley
Raimundo Brito
Daniel Earaco
Mauro Thioau:
Roberto de Oliveira Campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DEORETO N9 54.240 - DE 2 DE
SETEmWRO DE lS64
Inclui nas relações de, que trata o'
Decreto n9 54.015, de' 13 de julha
de 1964, os cargos que especifica e
dá outras providências.

O Presidente da Repúoüca, usando
da atribuição que lhe confere Q.
art. 87, item 1, da Consbituícão Federal, .decreta :
~
Art. 10 Ficam ímcluídos na relação constante 10 art. 19 do Decrete
nv 54 015, de 13 de julho de 1964, 08
cargos abaixo 'ndícados, com 'a res ..
pectiva classífíoição:
I - Nos níveis 21 e 22 (classes A
e B): 'Comissário de Polícia.
TI - Nos níveis 20,' 21 e 22 (classes A, B e C): Técníco de Economia
e Finanças.
Art. 2<) O item II do art. ,40 e o
art. 59 do Decreto nc 54.0'15, de 13

de jujho de 1954, passam a ter a se~
euínte-redação:
"H _ 05 cargos ocupados pelos.
servidores benefícíados pelo pará..
grafo único do art. 23 da Lei
'11°4.0'69,_ de 11 de junho de 1962:
pelo arb. 42 da Lei no 4.242, d-e
17 de julho de 1953, e pelo art. 36
da Lei no 4.345, de 26 de junho
de 1964, mantidos os enquadramentos, em caráter provisório ou
definitivo, nas Partes em que se
encontram.' "
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"Art. 5(,) Na hipótese de ocorrer empate na aplicação do dísposto' no arb: 3°, terá preferência,
em igualdade de condições, o
fumcionáríc:
rc de maior tempo de serviço
na série de classes respectiva,
apurado na forma do art. 74 do
Decreto nv 53.480, de 23 de janeíro de 1964;
2(,) de maior tempo de serviço
público fedetall;
3° de : maior tempo de serviço
público em geral;
4<:> de maior prole; e
5(,) mais idoso,"
Art. 3Q O disposto ne-ste decreto
vigora a par-tir de 1° de junho de
1964, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 2 de setembro der964;
1439 da Independência e '169 da
República.
H. CASTELLO BRANCO

Milton Campos
Ernesto de Mello Baptista
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Octavio Gouveia de Bulhões
Juarez Távora
Flávio de Lacerda
Arnaldo suseekinâ
Nelson Lavenere Wanderley
Hugo de Almeida Leme
Raymundo de Brito
Daniel Faraco
Mauro Thibau
Roberto Campos
osvaZào Cordeiro de Farias

(") DEORETO N9 54.241 -

DE

2

DE

SETEMBRO DE 196~

Dis~õe

sõbre- a -revisão da Classificação do Pessoal da Companhia Urtsasueoaora da Nova Catpital .âo
Brasil (NOVACAP) e dá outras pro_vidências.

O . Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art. 87,
item I. de.: Constituição, e tendo em
vista o disposto nos artigos 20 e 21 da
(") Os anexos a que se refere o
texto foram publicados no D. O.
oe .a e retificados no de 9 de setem-

bro de 1964.

Lei nv ~.345. de 26 de junho de 1964,
decreta:
Art. 19 Fica aprovada, de acôrdo
com o disposto nos artigos 20 e 21 da
Lei n- 4.345, de 26 de junho de 1964,
regulamentados pelo Decreto número
54,004. de 3 de julho do mesmo ano,
a revisão da Classificação do Pessoal
d'a Companhia Urbanízadora da Nova
Capital do Brasil (NOVACAP), abrangido pelo art. 40 da Lei n« 4,242, de
17 de lulho de 1963.
Art, 29 Fica mantida a relação nominal aprovada pelo Decreto número
53,331, de 19 de dezembro de 1003,
com as alterações constantes dos anexos I. II e III.
Parágrafo único. As vagas existentes e as cus venham a OCOrrer na estrutura do pessoal beneficiado pelo
artigo 40 da Lei no 4.242, de 17 de
julho de 1963, serão consideradas extintas e automàtícamenta .suprimídas,
Art. 31' O pessoal abrangido pelos
artigos 71', 99 e 27 da Lei n« 4.345, de
26 de junho de 1964, fica classificado
na. forma d'o anexo IV.
Art. 49 A revisão de que trata êste
decreto nêo prejudicará- o reexame
das situações individuais de enquadramento já constituídas e passíveis de
correção por iniciativa da Administração, ou em virtude de apreciação
de recursos interpostos por funcionários, fundamentados em di~,posição je;
gaL
Art. 59 A partir da publicação dêste decreto, aplícar-se-âo aos funcionários da NOV ACAP as disposições da
Lei nc 4,345, de 26 de junho de 1964:.
r'etroagtndo as respectivas vantagens
financeiras a lI' de junho de 1964.
Parágrafo único,
O aumento de
despesa decorrente da aplicação dêste
artigo será atendido pelo crédito especial de que trata o artigo 42 da Lei
n- 4,345, de. 26 de junho d'e 1964.
Art. 69 As alterações que impliquem em classificação ouvreclassíífcaçãc
do pessoa] constante da relação
nominal a que se refere o art 2Q só
poderão ser efetivadas através de decreto do Poder Executivo.
Art. 7Q Es-be decreto .entrará em
vigor, na date de sua publicação. re..
vogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 19"64; 1439
da Independência e 769 da República.
H, CASTELLO BRANco
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DEOREI'O

N,?

54.242 -

DE

2 DE

SETEMBRO DE 1964

Aprova a. revisão do, Quadro de Peeeoai da companhia naeunuü de Seguro Agricola e dá outras providên-

cias.
O Presidente da República, usando

das atríbuíções que lhe confere o artigo 87, item I. da oonsntuiçâo. decreta:
Art. 1.0 Fica aprovada a revisão
do Quadro de pessoal da Companhia
scecionaa de Seguro .Agrícola de que
'trata o artigo 19 da Lei número 4.345,
de 26 de julho de 1964.
Art. 2.9 Qualquer alteração salaria.!

proposta pela Companhia Nacional de
Seguro Agrícola para os seus empregados deverá ser previamente submetida à aprovação do Conselho Nacional
de Política Salarial, instituído pelo
Decreto número 52.275, de 1'1 de julho
de 1963, e reorganizado pelo Decreto
número 54.018, de 14 de julho de 1964.
Art. 3.0 li:.ste, decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em oontrárlo.
Brasília, 2 de setembro de 1964; 1435}
da Independência e 76.0 da RePública.
H.

CASTELLO· BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DEORiEI'O N," 54.243 - DE 2 DE
S~TEMBRO DE 19f14
Aprova a revisão dos Quadros de Pessoal do Instituto Nacional do Pinho
e dá outras providências.

O Presidente da Repúb!ioa. usando
das atribuições que lhe confe'l'e o artigo 87, item I, da Constituição, e o
§ 1.0 do artigo 19 da Lei número 4.345
~e 26 de junho de 1964, decreta:
'
Art" 1.0 Fica aprovada a revisão
da classíflcaçâo dos cargos integrantes
dos Quadl'os de Pessoal do Instituto
Nacional do Pinho, na forma determinada pelo artigo 19 da Lei número
4~345, de 26 ee junho de 1964, elaborada com observância das normas
contidas ~o Decreto número 54.004.
de 3" de Julho de 1964, continuando
em VIgor os Decretos números 50.632,
de 19 de maio de 1961, e 51.529, de
6 àe agõsto de 1962"
Art. 2.9 A revisão de que trata êste
decreto não prejudicará o reexame das

situações individuais de enquadramento, já constituídas e passíveis de correção por íníeiatíva da Adminis-tração
ou em vírtude de apreciação de reCUISOS interpostos
por funcionários,
fundamentados no artigo 48 parágrafe único, da Lei número i 780, de
12 de julho de 1960.
Art. 3.0 A partir da publicação dêste decreto, aplícar-se-âc aos funcioná-

rios do Instituto Nacional do Pinho
as disposições QTh Lei número 4.345.
de 26 de [unho de 1964, retroaglndo
as reepectívas vantagens financeiras
a 1.0 de junho de 1964.
Art. 4.° ~te decreto entrará em
vigor na data da sua publícaçâo, revogadas as disposições em eontrárro.
Brasília, 2 de setembro de Í964; 143.0
da Independência e 76.0 da República.
H:

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DEORETO N.9 54.244 SETKMBRO DE

1964

DE 2 DE

Altera o artigo "2.0 do Decreto número
54.031, de 31 de nuno de 1954.

"O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item 1, da Constituição e o
§ 1.0 do artigo 19 da Lei número 4.345.
de 26 de junho Q"'e 1964, decreta:
Art. 19 O art. "2º do Decreto número 54.0S!' de ,31 de julho de 19ú4,
passa a ter a seguinte redação:
...Art. 2.º E' considerado ~atifl
cado o enquadramento aprovado
pelo Decreto número 51.373, de
18" de dezembro de 1961, até que
seja- processada a revisão a que
alude o parágrafo único «êste artigo.
.parágrafo único, No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a ccntar da publicação cêste Decreto.
o Instituto Brasileiro do Café encaminhará ao exame do Departam.en~o Admmistrativo do Serviço
Público os elementos necessários à
revisão das modificações introduaídas no Quadro de Pessoal - do
mesmo Instituto peIo Decreto número 51.373, de 18 de dezembro
de 1961. e da classíficaçâo dos cargos. em comissão e funções gratificadas criadas pelo Decreto número 385, de 20 de dezembro" de
1961,. para posterior aprovação do
Presidente da República."
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ATt. 2." ~ste decreto entrará em
vigor na data de sua puolícacão. 1"2vogades as disposições em contrário.
Brasilia,2 de setembro de 1964; 143.9
da IIlJdependência e 76.° da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Damiet Faraco

DEORETO N." 54.2'45 - DE 2 DE
SET&MBRQ DE 1964
Dispõe s6bre a aplicação' do disposto
na Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964, aos servidores da Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca e dâ, outras providências.

,

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da constituição, e o
§ 1.0 do artigo 19 da Lei número 4.345,
de 26 de junho de 1964, decreta:
Arü. 1.9 Fica mantida a atual Situação dos servidores em exercício na
Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca (SUDEPE) provenientes, da
antiga Divisão de' caça e Pesca do
Ministério da Agricultura, e dos extintos Conselho do Desenvolwímento
da Pesca e Caixa de Crédito da Pesca,
até que seja aprovado o quadro de
pessoal da autarquia. continuando em
vigor, no que se refere aos mesmos
servidores, as Resoluções Especíaís. números 79, de 7 de dezembro de 1961,
129, de 14 de dezembro de 1962, 146,
de 8 de abril de 1963, 'e 174, de 30
de agôsto de 1963, da Comissão de
Classificação de cargos.
Art. 2.° A SUDEPE encaminhará
ao exame do Departamento Administrativo do Serviço Público e dia Comissão de Classífícaçâo de Cargos. no
prazo de 120 (cento e vinte) dias, os
elementos necessáríos: à organização
definitiva de seu quadro de pessoal,
para posterior aprovação do Presidente àa República.
Parágrafo único. Entre os dados a
que se refere êste artdgo devem Incluir-se as ôeclaraçôes de opção dos
antigos servidores do setor de pesca
da Divisão de. Caça e Pesca, 6'0 Ministério da Agricultura, feitas na .ionformídade do disposto no artigo 23 da
Lei Delegada número íu. de 11 de ou-tubro de 1962.
Az-t: 3.9 O disposto no ar-tigo 1.0
dêste decreto não prejudicará o reexame das situações individuais de
enquadramento, já constátuíôas e pas-

síveis de correção por Iníclatdva da
Administração ou em virtude de apreciação de recursos interpostos por
funcionários, fundamentados no artdgo 48, parágrafr, único, da Lei número
3.780, de 12 de julho de 1960.
Art, -4.() A partir da publicação dêste decreto, àplicar-se-âo aos servidores
da SUDEPE as disposições da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964.
retroagírido as respectivas vantagens
financeiras a 1.0 de junho de 1964.
Art. 5.° ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastua, 2 de setembro de 1964; 143.9
da Independência e 76.° da Republíca.
H.

CASTELLQ BRANCO

Hugo de Almeida Leme

.DEORETO N9 54.246 SETEMBRO DE 1964

DE

2

DE

Cria Grupo Executivo para. o fim que
menciona.

O Presidente da República, considerando a necessidade de criar uma
consciência alimentar no Brasil;
Considerando a importância de divulgar o papel da agricultura no de..
senvolvímento econômico do país;
considerando a próxima realização,
no Brasil, da P Semana Latino-Americana de Agricultura e Alimentação,
no periodode 4 a 10 de outubro de
1964, dentro do Programa da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) , re ..
solve:
Art. 19 Criar um Grupo Executivo
para organizar o referido certame
constituído dos seguintes Membros:
presidente

Professor Dr. Antonio Mendes Monteiro.
Coordenador GerCbl

Professor Dr. Joaquim Bertino de
'Moraes Carvalho.
.asseescres
Conselheiro nr. Vasco Mariz~
General José Pinto Sombra,
Professor Dr , Lyclo Grein de CM"
tro venoso.
Tenente-Coronel Dr . Geraldo Fran..
cisco Maldonado.
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Dr , Rufino d'Almeida Guerra Filho.
Seoretárf-, Dr . Luiz Antonio Ga....
gliardr.
Dr , caetano Amaral de Lara.
r». Eduardo Maia Nogueira.
'grasílía em 2 de setembro de 1964;
1439 da Illdependência e 76<;0 da Re~
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Hugo Leme

lExwu:rrvo

Acordam, com espírito de amistosa
colaboração, nas seguintes disposições:
ARTIGO: I

Os dois Governos resolvem organízar a cooperação técnica e científica
entre os dc'e países, nos campos e segundo as modalidades a serem posteri-ormente definidos por meio de
ajustes complementares, concluídos
em decorrência do presente Acordo
que lhes servirá de base.
ARTIGO Il

DECR.ETO N9 54.247 - DE 2
sETEMBRO DE 11964

DE

promulga o Canvênio Básico de Cooperação Técnica eroeu-s-teraei.

O Presidente da República, havendo o Congresso Nacional' aprovado,
pelo Decrete Legislativo no 4. de 1004,
o Acôrdo Básico de Cooperação 'r'ec,
roca com Israel, assinado a 10 de marÇO de 1962;
E havendo o referido Acôrdo entrado em vigor, de conrormíõade com
seu art. VI, a 10 de agôsto de 1964,
decreta:
Que o mesmo, apenso 'por cópia ao
presente decreto, seja executado e
cumprido tão inteiramente como nêle
se contém.
Brasília, 2 de setembro de 1984; 143°
da Independência e 769 da República.
H. CaSTELLO BRANCO
Vasco da Cunha
ACORDO BASICO DE COOPERAÇãO
T"'CNICA ENTRE O GOV1!JRNO DOS
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL E
O GOVERNO DE ISRAEL
0- Govêrno dos. Estados Unidos do
Brasil, de uma parte, e o Govêrno
de Israel, de outra,
Desejosos de consolidar e aprofundar as relações amistosas já existentes entre as duas Nações;
Considerando de fnterêsse comum
promover e estimular o progresso téc.,
níco-científíco e o desenvolvimento
econômico e social de seus respectivos
países,
Reconhecendo as vantagens' recíprocas que resultarão para os dois
países de urna cooperação técnica e
científica mais estreita e melhor OI'''
denada para a, consecução dos objteuvos acima. referi-dos;

cooperação técnica definida no
presente Acôrdo será objeto de financiamento comum, e compreenderá, na
forma dos ajustes complementares
respectivos:
1) o intercâmbio de técnicos e de
cientistas a fim de prestarem serviços consubtávos e de assessoria, -no
estudo e' execução de programas e
projetos determinados;
2) a organização de seminários, oielos de conferências, programas de
treinamento, e outras atividades semelhantes;
3) a concessão da bôlsas de estudos
a candidatos, devidamente selecionados, de cada um dos dois países, para
a realização, no território do outro
país, de' cursos ou estágios de formação, treinamento, aperfeiçoamento ou
especíalíeacâo, em matérias ou técnicas prioritârr"ias para o progresso tecnológico e cientifico e para o desenvolvimento econômico e sccdal;
4) o estudo conjunto de projetos
experimentais, de qualquer natureza,
e sua realização conjunta ou com a
eventual partícipaçâo de terceiro país
ou entidade internacional, nos têrmos
e condições que forem ajustados;
5) a instalação d-e centros de documentação técnico-pedagógica e de
formação ou de aperfeiçoamento profissional;
6) quaisquer cuta'as atividades de
cooperação técnica e científica a serem acordadas entre os dois Governos.
A

. ARTIGO lIr

Com

° propósito

de conferir trata-

mento sistemático e regular _às atividades de cooperação técnica, empreen.,
didas nos têrmos do presente Acôrdo,

os dois Governos se comprometem a:
1)

elaborar,

conjunbamente,

em

época adequada de cada ano, o pro-

grama geral de cooperação técnica e
dispor as medidas técnicas, flnanceíTas e administrativas necessárias à
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execução dos projetos específicos no
ano seguinte, .em conformidade co.~
os ajustes complementares que serac
para tanto estabelecidos;
2) tomar em consideração, na ela.
boraçâo do programe e projetos de
cocpe<r.ação técnica, as príortdades que
atribuem a 'objetivos nacionais, ár,eas
geográficas, setores de atividades,
formas de colaboração e outros elementos de tnterêsae, de modo a in·
tegral' o programa e os projetos específicos no planejamento regional ou
nacional;
3) estabelecer procedimento adequado -para a fiscalização, a análise
~riódica da execução de programas
e de projetos, e, quando necessàrío,
(para sua revisão visando a obter, no
mais CUTto prazo, o máximo de apro..
veitamento dos recursos nêles investidos;
4) íorneoer, um ao outro, tôdas as
ãnformaçôés pertánentes e relevantes
e ,adotar as providências adequadas
para a consecução dos, objetivos propostos.
ARTIGO IV

Os professôres uníversítártos.: perItos
e outros técnicos de cada um dos paiees em serviço oficial no outro, em
decorrência do presente Acôrdo de
cooperação técnica, poderão. pelo pecícdo de seis meses, a contas- da data
de sua chegada, ímpcrtac, independentemente de emissão de licença
prévia de importação e oe prova ue
couertu:..a cambial, onde existem, e
com isenção d-e emolumentos consulares, dírertos aduaneiros, taxas de
importação e quaisquer outros tcíbutos semelhantes, sua bagagem bens
de uso pessoal e doméstico cnciusive
um único automóvel para seu uso par-,
'tdcular, trastdo em nome do próprio,
I()U
do cônjuge), assim como artigos
de consumo destdnadoa \ ao seu uso
próprio e de suas remü.as, observadas
.e.s normas legais que regem a matéria.
.1Q Terminada a missão ortcíar,
ser-Ihes-ão concedidas as mesmas facdlidades para a subseqüente exportação dêsses objetos; observadas as
normas legais que regem a matéria.
Quanto ao automóvel, vigorarão as
disposições legais que se aplicam aos
funcionários censurares em serviço ne
país.
§ 2Q Os protessõres, peritos e téemicos refertdos no presente ar-ügo, aeeun .como os membros de suas -resoecüvas famílias, ficarão isentos, duê

rante todo o período de sua estaca
oficial,de todos os impostos e taxas
que incidam. em cada pais, sõore asua renda, proveniente do exterior,
ínclusrve taxas de previdência social.
§ 3\' O Govêrno brasileiro aplicará
13.0S professôres, peritos e téoníeos aotma mencionados, a seus bens, fundos
e haveres, as mesmas disposições de
que se beneficiam Os técnicos da Organização' das Nações Unidas e de
iSUG.S agências especíalízadas.
§ 49 Os auxílios, ajudas de' custo e
diárias concedidos aos peritos, protessôres e técnicos mencionados no presente artigo, a titulo de custos jocaís,
serão fixados, para cada caso, mediante acôrdo mútuo entre o Govêrnc
prestador e a entidade ou órgão recipiendárío, e não serão nunca. supertcres aos auxílios, ajudas de custo
'e diárias concedidas aos técnicos nacionais de cada pais de categoria cor;
respondente.
§ 59 O órgão ou a entidade a que
estiver servindo o professor, períto ou
técnico, se vresponsàbllízará pelo tratamento médico-hospítalar, em caso
de acidente ou de moléstia resultantes
do exercício normal das suas funções,
ou das condições do meio local.
ARTIGO v
A introdução, em cada pais, de máquinas, aparelhos ou outro material,
eventualmente fornecidos por um GoM
vêrnc ao outro ou a entidades e õr;
gâos expressamente indicados pelos
dois Governos, nos têrmos dos ajustes
complementares mencionados no artdgo I, não dependerá de emissão de
licença prévia de importação e de
prova de cobertura cambial, onde
existam, e ficará Isenta do pagamento
de emolumentos -consulaees, direitos
aduaneiros, taxas de Importação, ímpostos sôbre aquisição, consumo e
venda de bens e quaisquer outras ta..
xas e tributos semelhantes.
ARTIGO VI

Cada um dos dois Governos notificará 0- outro da conclusão das f 01:malídades necessárias à entrada em
v1gor do presente Acôrdo, o qual será
válido a paettr da data da última
dessas .notífícações .
ARTIGO VII

O presente Acôrdo poderá ser denunciado por qualquer das duas partes, a contar de seis meses RpÓS a
data em que o Govêrno interessado
houver notificado o outro, por escn-
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to, de sua intenção de denunciá-lo.
Parágrafo único. A denúncia não

afetará os programas. e projetos ABm
fase de exeouçâo, salvo quando a eles
expressamente se refea'ír.
ARTIGO vm
O presente Acordo, bem como os
ajustes complementares concluídos em
decorrência - de suas disposições, poderão ser modificados por expresso
'assentimento entre os dois GOvernos.
Feito no Recife, em dois exempla1"8S, ambos nas línguas portuguêsa e
hebráíca, aos doze dias do mês de
março de mil novecentos e sessenta e
dois, ambos os textos fazendo igualmente fé.
Francisco Clementznc San Tiago
Dantas. Pelo Govêrno dos Estados

Unidos do Brasil.
Yosej

Tekoah.,

Pelo

Govêmo _de

Israel.
(*)

DECRETO NQ 54.248 SETElVIERO DE 1964

DE

2

DE

Aprova alterações introâusrâas nos
Estatutos da Pátria CompanhiXt
Brasileira. de .Seçuroe Gerais.

o

Presidente da República, usan-

do da atribuição que lhe confere o

artigo 87, inciso I, da Corrstituíçâo,
e nos têrmos do Decreto-ler nv 2.063,
de 7 de março de 1940, decreta:
Art. 19 Ficam aprovadas as alterações, introduzidas nos Estatutos da
Pátria companhia Brasíleíra de Seguros Gerais, 'com sede na cidade de
Itejaí, Estado de Santa Oatarína, autorizada a funcionar pelo Decreto
n'' 20.254, de 20 de dezembro de 1945,
ccnrorme delt.aercçâo de seus acíonístas em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 31) de dezem;
bro de 1963.
Art. 29 A Sociedade continuará íntegralmente sujeita às leis e OOs tegulamencos vigentes,
que venham
a VIgorar, sôbre o objeto da autorízaçâo a que alude aquêle Decreto.
Brasília, 2 de setembrv, de 1964·
1439 da Independência e 769 da Re:
pública.

ou

H.

CASTELLo BRANCO

Daniez
(")

ro-aco

Os anexos

a que se .refere o

texto foram publicados no D.
de 22 de setembro de 1964.

lExECU.TlVO

O.

SETElMBRO DE

DE 2 DE

1964

Aprova a revisão do Quadro de peso
eoü da C0111issão ele Marinha Mer~
cante e dá outras providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e o
§ 19 10 art. 19 da Lei nv 4.345, de 26
de junho de W64, decreta:
Ao.. c. 19 Fica aprovada a revisão da
classificação dos cargos e tunçôes integrantes do Quamo de pessoal da.
Comíssã., de Marinha Mercante (C.
M. tia.), na forma determinada pelo
art. 19 da Lei nc 4.34:5, de 26 de j,u"nho de 1964, elaborada com observância das normas contidas no Decreto
nv 54.004, de 3 de julho de 1964, continuando em vigor o Decreto número
51. 358, de 24 de novembro de 1961Art. 29 São considerados ratificados, em caráter provisório, os Decre-.
tos ns. 1.2:50, de 25 de junho de 1962,
51.670, de 17 dr janeiro de 1963, e
52.010, de 17 de maio de 1963. condicionando-se a aprovação definitiva da
matéria constante dêsses atos à reví,
são dos mesmos, na forma do disposto
no § 19 dêste artigo.
§ 19 No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a C. M. M. encaminhará
ao Departamento Administrativo" do
Serviço. Público, por intermédio do
Ministér~o da Viação e Obras Públicas, os elementos necessáros à revi.são dos atos a que se refere êste ;U'tigo, quanto à legitimidade das alterações feitas e justificativa. de prevalência das mesmas.
§ 29 O Ministério da Viação e Obras
Públicas promoverá as providências
cabíveis para a regularlzaçãn dos pro.,
vímentos, feitos com
inobservância
das normas legais e regulamentares
aplicáveis à espécie, nos cargos isolados ou integrantes de séries de classes ou classes singulares, criados pelo
Decreto nv 1.250, de 25 de junho de
196,2, assegurando-se, quando- couber,
o retôrno dos servidores, que não satisfaçam as condições exigidas, à sttuaçâo funcional anterior nos quadres
ministeriais e autárquicos.
Art . 39 Fica tornado sem efeito o
Decreto nc 52.011, de 17 de maío de
1963.
Art. 49 A aprovação ou ratificação

de que trata êste decreto não prejudicará o reexame das situações índtvíduaís de enquadramento já consti-
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tuídaa e passíveis de correção por íní-

eíatwa da Administração ou em virtude de apreciaçâo de recursos interpostos por tuncíonázíos, fundamentados no art. 48, parágrafo único, da
Lei nv 3.780, de 1-2· de julho de 19S0.
Art. 59 A nactir da publicação dêste
decreto, aplicar-se-âo aos "servtdores
da Comissão de Marinha Mercante as
disposições da Lei n» 4.345, de 26 de
junho de 1964, reteoagtndo as respectivas vantagens financeiras a 1Q de
junho de 1964.
Art. 69 f::ste decreto entrará em vigor na dat.a de ::.ua publicaçã?,. revogadas as díspcsíçôes em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

C}JSTELLo BRANOO

Juarez Távora
DECRETO NO 54.250 - DE 2 DE
SETEMBRO DE 1964

Institui os cursos de tormacõo e de
especialização técnica e científica
do Instituto oswaldo Cruz e dá ou-

tras providências.

O Presidente da República, usando
da atrfbuíçâo que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 1° Ficam instituídos, no Instituto Oswaldo Cruz (I.O.C.), os cur.,
soa de formação e de especialização
técnica e cíentífíca, previstos no 'ar,
tdgo 19, item lII, do Regimento aprovado pelo Decreto no 832, de 3 de
abrfl de 19-62.
Art. - 29 Os cursos do I.O .C'. terão
as seguintes finalidades;
u) formaçã-o
profissional, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal
técnico em diversos níveis;
b) pesquisas ou especialização nos
campos vinculados às ciências bícló;
gicas.
Art. 39 Os cursos serão gerais e
respectiva;
especiais,
objetivando,
mente, ampla formação básica em
conhecimentos relativos aos propóst.,
tos do L O. C. e estudos de tópicos
restritos, que mereçam particular
atenção, pela sua importância ou
atualidade.
§ 1° Os cursos gerais serão obrigatoriamente complementados por parte
prática, com aplicação ministrada nos
setores de trabalho do 1.0.C.;

§ 2° A. organização e duração dos
cursos, suas disciplina e seu regime
didático serão fixados pelo Diretor
do LO.C.
Art. 4 0 Ao aluno, que concluir um
curso com aproveitamento, será atribuído um certificado, que ponderará
no ingresso, promoção e acesso em
séries de classes afins.
Art. 59 Os cursos do LO.C., com
regime preferencial de treinamento
em serviço, serão ministrados por
proressôres-coordenadores, professõres.,
assistentes e auxiliares de ensino de,
signados pelo Diretor, na forma da
legislação em vigor.
. "
Art. 6° O Diretor do I.O.C. po-:
dera determinar a inscrição ex officia
de funcionários ocupantes de cargos.
com atribuições vinculadas aos cursos.
Art. 79 Os professôres é auxiliaresde ensino perceberão honorários, fixa;
dos pelo Ministro de Estado, comoretríbuíçâo dos seguintes trabalhos:
a) coordenação didática de cursos;
b) hora de aula e conferência;
c) elaboração de súmulas de aulas;'
d) preparo ou correção de provas,
Art. 89 O I. O. C. poderá promover
a realização de cursos em qualquer
parte do território nacional, diretamente ou mediante convênio.
ArtJ. 99 O Diretor do 1. O. C. po,
dera conceder bolsas de estudos, para.
aperfeiçoamento de pessoal.
§ 19 Os beneficiários de bôlsas _de'
estudos serão obrigatoriamente matri~·
culados em curso considerado de interêsse para o seu trabalho.
§ 2,0 A inabilitação do bolsista ím,
plícará no cancelamento automáticoda bôlsa de estudos, que só poderá
ser renovada após a apresentação de
certificado de curso análogo aQS do

LO.C.

Art. 10. As despesas decorrentes
da execução dêste ato correrão à
conta de "recursos próprios consigna,
dos no Orçamento do Ministério da
Saúde - 1.0.0.
Art. 11. :e:ste decreto entrará emvigor na data da sua publicação, re,
vogadas as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1964;
143° da Independência e '76° da Re-·
pública.
H. CASTELLO BRANCO
R'aymundo Brito
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DE

no

PODER .iEXECUTIVO

.2 DE

SETEl\olBRO DE 1964

Reestrtüura a comissão Nacional de
Assisténcta Técmca

o presidente da. República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo ,87, li'? I, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os artigos 39 e 69 do Decreto nc 28.799, de 27 de: outubro de
1950, que criou, no Ministério. das
Relações Exteriores, a Comissão Nacional de Assistência. 'I'écníca, .passam
a ter a seguinte redação:
"Art. 3° A comissão Nacional de
Assísténcéa Técnica compõe-se dos
seguín tes membros:
1 - Chefe da Divisão das Nações
unidas, do Ministério das Relações
Exteriores;
LI -

~:,~:lfe

Chefe da Divisão de

.rêncías, Organismos e _Assuntos Gerais, do Ministério das Relações Exteriores;
TIl -

Chefe da Divisão de ooope-

ração Intelectual, do Ministério das
Relações Exteriores;
IV _ Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, do
Ministério das Relações Exteriores;

V - Secretárío-Exeeutivo das Comissões e Conselho, do Ministério da
Agricultura;
VI -

Diretor

da.

Assessoria

de

Cooperação Internacional, da supertntendêncía do Desenvolvimento do
Nordeste, que representa igualmente
o Ministério Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Regianaés:
Vil Coordenador da Comissão
de Coordenação da Aliança
t.ra o
Progresso, que representa Igualmsnte o Ministério Extraordínárie para
o Planejamento e Coordenação ~co
nômtca.
VIII - presidente da Oomissâo "Na_
cíonal de Energia Nuclear;
iX - presidente da Comissão Permanents de Direito Social, do Ministério do Trabalho e Previdência So<

alguma reunião, poderão fazer-se
representar por um suplente, devidamente credenciado.
§ 29 O Ministro das Relações Exteriores será o presidente, e o Secretário-Geral Adjunto para Assuntos Econômicos, o Vice-Presidente da
Comissão.
§ 3Ç> A Comissão poderá convidar,
pae-a participar de seus trabalhos,
representantes de órgãos cuja colaboração julgue de ínterêsse em Rsoectos específicos de assistência técníca;

Art. 69 A Divisão de Cooperação
Econômica e Técnica, do Ministério
das Relações Exteriores, será 'o Secretariado Técnico e Admínístrativo
da Comissão.
Parágrafo único. Os serviços da'
Comissão serão prestados sem ônus
para o Tesouro' Nacional" .
Art. 29 ::ê:ste Decreto entrará em
vígor na data de sua publicação, revogadas -as disposições em contrário.
Brasília, 2 de setembro de 1961:;
1439 da Independência e 769 da Repú.
blíca.,

H. CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha
Hugo de Almeida Leme
Flámo Lacerda
Arna740 Sussekirui
Raymundo de Brito
Mauro Thibau
Roberto campos
Osvaldo Cordeiro de Farias

DEOREI'O N0 54.251-A _
SETEMBRO DE 1964

DE

2DE

Modifica o regulamento da' Comissão
Nacional de Assistência Técnica;

O presidente da República, USando
da atribuição que lhe contere o arti-

go 87, nc I, 'da Constituição, decreta:
ATt. 19 Os artigos 2Ç>, 39, 49, 5°. 6Ç>
e 1'5 do Regulamento da Comissão
Nacional de Assistência TecniCr'1,
.ciej:
/
'
aprovado pelo Decreto nv 34.763, de 9
X -- Um representante do Minis-' de dezembro de 1953, passam a ter a
téno de Minas e Energia;
seguinte redação:
XI - Um representante do Minis;
"Art. 2° A Comissão Nacional de
-térío da Saúde;
Assistência Técnica compõe-se dos
XII - Um representante do Misegumtes membros:
nistério da Educação e Cultura,
I - Chefe da Divisão das Nacôea
§ 19
Os membros da Comissão,
Unidas, do Ministério das RelaçÕES
.quando nã-o puderem comparecer a Exteriores;
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n - onere da Divisão de conte1réncias, orgerusmos e Assuntos Gerars, do Ministério das Relações .8""h~
terrores:
"UI _ Chefe da Divisão de Cooperação jntelectual, do Ministério das
Relações matencces:
IV - Chefe da Divisão da Ocga.nização dos EStados Americanos, do
Ministério das Relações Exteriore-s;
V _ Secretária-Executivo das Ocmissões e Conselho; <lo Ministério da
Agricultura;
VI _ DIretor da ASSessoria de (;.Jo~
peraçâo ruternactonal, da'S'.1peri!1tendência do Desenvolvimento do
Nordeste,.que representa lguetmente :
o Ministério Extraordinário para a
Coordenação dos Organismos Régionaís;
~ VII COOrdenador da Comissão
de Coordenação da Aliança para o
iProgresso, que representa' igualmente
o Ministério Extraordinário para o
!Planejamento e Coordenação. Econômica;
.
VIIi - Presidente da Comissão Nacíonaí de Energia Nuclear;
IX - presidente da Comissão' Permanente de Direito Social, do Mtnístéeío do Trabalho e Previdência Soeíal:

X - Um representante do Ministério de Minas e Energia;
XI - Um representante do Minis..
térío da Saúde:
,
XII - Um representante do Ministério da Educação e Cultura;
§ 1° Os membros dà .oom.ssêo,
quendo não puderem comparecer a
alguma reunião, poderão fazer-Se representar por um suplente,devidamente credenciado.
.
Art. 3'? A Oomtssâo será presidida
pelo Ministro das Relações Exteriores, e, no seu impedimento, pelo Secretárío Geral Adjunto para Assuntos Econômicos, na qualidade 'de Více,
Presidente.
Aru.: ':iN A Divisão de Cooperação
Econômica e Técnica, do Minis térro
ôas Relações Exteriores, será .o Se~
cretariadc Técnico I e Administrativo
da Comissão, superintendido por um
Diretor-Executivo.
§ 19 O Chefe 'da Divisão de Coopetração Econômica e Técnica será o
DIretor Executivo da Comissão
§ 29 O Secretariado 't-écnico e Administrativo fícaeá encarregado de
elaborar relatórios e documentos' ~ô
ore aasístêncía técnica, a pecddc da
Comissão ou de seu. Diretor-Executivo

~ô1

§ 39 os documentos e relatóríos do
Becretari.ado servirão de base aos
trabalhos da Comissão.
Art., 5Q A Oomissào poderá propor
'ao seu Presidente a inclusão de no...
vos membros no seu colegiado.
Arb, 61,) Compete à Comissão:
a) elaborar, anualmente, a estimativa de suas despesas e preparar a
seção correspondente da proposta -or-,
camentárta do Ministério das Rela-'
ções Exteriores .fi ser encaminhada
ao Departamento Administrativo do
Serviço Público;
b) sugerir ao órgão competente o
montante da contribuição anual dos
programas de Assistência, 'I'eemca
das Nações Unidas e da Organízaçác
dos EstadoR Americanos;
c) propor medidas gerais em .natéría de assistência técnica elaborando programas de trabalho e veríficando sua execução no país;
d) tomar outras medidas que julgar necessárias a-o desempenho das
suas atribuições;
e)
executar diretamente,' ou em
cooperação com entidades públicas ou
privadas, tôdas ae medidas necessãrias à realização de seus fins;
1) solicitar ao secretariado I'écníco .Administrativo a elaboração de
relatórios e documentos sôbre assistência técnica;
(J) examinar os relatórios e documentos. preparados pelo Secretariado Técnico e Adminístratdvo, que ser~
virão de base às :suas deliberações.
Art. 15. O "quorum" para que a
Comissão possa se reunir e deliberaré. o de maioria absoluta de seus membros,"
Art. 29 ~ste 'Decreto entrará em
vigor na data: de sua publteaçâo, revogadas as disposições em contrári o.
Brasília.. 2 de 'setembro de 19G4;
1439 da Independência e 7S9 da Repú.,

blica.,
H. CASTELLO Br:ANCO

Vasco da Cunha
Hugo de Almeida Leme
Flavio Lacerda
Arnaldo SusSeJcind
Raymundo de Brito
Mauio Thibau
Roberto Campos
-omxuao Cordeiro de Farias
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2,,8
DEOR!E"lX) NI! 54.25'2 -

DE 3 DE

SETEMBRO DE 1964-

Regulamenta as disposições dos artigos 19 a 4<'.' e 14 da Lei n<J 4.357. ele
·16 de julho de HlW.

O Presidente da Riepública usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição Federal e nos têrmos do art. 42 da Lei
na 4.31>7, de 1" de julho de 1964, decreta:
Art. 19 A emissão, colocação, subscrição, resgate e serviços de pagamento de juros' das Obrrgaçôes do Tesouro Nacional a que se refere a Lei
nv 4.3:57, de 16 de julho de 1964, obe-

decerão ao disposto neste Decreto.

Art. 29 Denommaçãç As Obrigações do 'DeSQUTO Nacional criadas
pela Lei TI'? 4.357, de 1964, serão denominadas "Obrigações do Tesouro Tipo Rea.lustável, referidas abreviadamente como "Obrigações Reajustáveís" .
Art. 3\1 Limite de emtesãc _ O Itmite total de emissão das Obrigações
Reajustáveis é de ors 700 bilhões..
§ 19 O limite de emissão se' refere
-aOS títulos em circulação em
cada
momento, pelo seu valor nominal de
referência.
§ 29 Para os efeitos do parágrafo
anterior, entendem-se em circulação
as Obrigações efetivamente negociadas ou subscritas e não resgatadas.
Art. 49 Valor nominal _ Cada Obrigação Reajustável terá o valor nominal de referência de dez mil cruzeiros, com o poder aquisitivo do segundo trimestre civil de 1964. .
Parágrafo único. Poderão ser emitidos títulos' múltiplos, cujos certificados indicarão o número de .Obrígações
Reajuatáveís a que corresponderem.
Art. 59 Reajustamento do valor nominal - O valor nominal da Obrigação Reajustével será atualizado em
cada trimestre civil, em função das
variações no poder aquisitivo da moeda nacional.
§ 19 A atualização prevista neste artigo será feita-mediante aplicação do
coeficiente determinado pelo Oonselho Nacional de Economia, nos têrmos
do art. 79 , ê 19, da Lei nv 4.3'57, de
1964, para correção dos valores da segundo trimestre civil de 1964.
§ 29 O valor nominal atualizado de
cada Obrigação Reajustável corres-ponderá à multiplicação do valor: no ...

mínal de referência pêlo coeficiente.
de que trata o parágrafo anterior.
§ 39 Na primeira quinzena do último mês de cada trimestre civil a partir da publicação dêste Decreto, o Ministro da Fazenda, mediante portaria
e com' base no coeficiente fixado pelo
Conselho Nacional de Economia no
mês anterior. declarará o valor nominal atualizado de cada Obrigação Rea[ustável a vigorar no trimestre civil
seguinte, desprezadas as frações de
cem cruzeiros.
§ 49 Para todos os efeitos de subscrição .ac par, resgate, cálculo de juros, ou pagamento de tributos federais. o valor nominal atualizado da
Obrigação Reajuatável, em cada trimestre civil, será o montante em cruzeiros declarado na vporbarfa do Mi":'
nístérío da Fazenda a que se refere o
parágrafo anterior.
Art. 69 Atrttnuçôes
Caberão 'à
Caixa de Amortização as atribuições
de emíssâo, resgate e 'pagamento de"
juros das Obrigações Reajustávels,
bem como a supervisão e contrôle dos
atos praticados pelos agentes do Tesouro Nacional.
§ 19 A emissão, o pagamento de ju~·
TOS, a substituição, subdivisão, conversão. consolidação e resgate de Obrigações Reajustáveis ou certificados poderá? ser descentralizados, através doi
seguintes agentes do Tesouro Nacional, mediante celebração de convênios,
ajustes ou contratos específicos para
cada caso:
a) Banco do Brasil S. A,;
b) Caixas Econômicas Federais' e
c) demais bancos e sociedades' de
investimento.
,'.
§. 2 9 A Caixa de Amortização manterá contrôle centralizado de tôdas as
emissões, substituições. subdivisões,
conversões, consolidações e resgat-es
das Obrigações Reajustáveís bem
como' do pagamento- dos respectivosjuros.
§ 3 9 A Caixa de
Amortização- se
entenderá diretamente com os agen,
tes do Tesouro' Nacional sóbre os serviços relativos às Obrigações Reajustáveís, visando à sua melhor execucâo
dentro das normas gerais dos coIÍvê~
mos, ajustes ou contratos referidos
no parágrafo primeiro dêste artigo.
§ 49 Qualquer modificação que se
torn?-f necessária nas normas gerais
aludidas no parágrafo anterior dependerá ,de prévio aditivo os instrument-os ali referidos.
Arb . 7Q Certificados das Obrigações
Os Certificados das

Reajusfáveis -
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'Obrigações Reajustáveis conterão no
seu anverso:
I - 'A denominação
"Obrigação
Reajustável do Tesouro Nacional" e a
referência à Lei n 9 ,4 ,357, de 1964;
TI - O valor nomtnal de referência
e a condíçâo de reajustamento do valor nomínaê, nos têrmos dêsts Decreto;
m - O número de série e de ordem do certificado e das Obrigações
correspondentes;
.
IV - O número de Obrigações a. que
corresponder o certificado;
V - A taxa de juros e a Indícaçâo
do mês a. partir do qual serão êlea
pagos, em períodos anuais;
VI - A data do vencimento da
Obrigação ou Obrigações a que Se referir o 'certificado;
vn - Se nominativos, a declaração dessa condição e o' nome do titular da Obrigação ou Obrigações;
VIII - A condição de Intransferíbíüdade, se fôr o .caso;
IX - A indicação de ser ao portador, se fôr o caso;
X - A indicação de sua transferibilidade, por endôssó, se fôr o caso
e o nome eLo titular da Obrigação ali
Obrigações,
XI - A denominação do agente
'emissor e a assmacurs.-d., seu representante ou represetnantes autorizados: e
XLI - A data da emissão.
§ 19 O reverso dos' cerüncaõos será
reservado à anotação do pagamento
de juros e aos endossos de transferência.
§ 2° Os modelos dos certificados se,
râo aprovados pela Junta Administrativa da Caixa de Amortização à
-qual caberá contratar a sua impressão.
§ 39 Os certíüeados serão emitidos
com as cópias necessárias ao contrôlepelos agentes emissores e pela Caixa de Amortização,
§ 49 Caberá à Caixa de Amortização manter os agentes do Tesouro
Nacional abastecidos de certificados
de Obrigações Reajustáveís, criando
OS contrôles necessários à segurança
da emissão e circulação..
Art , 89 Substituição de obrigaçÕeS
Endossáveis _ O titular de Obrigação
!Reajustável endossável poderá, pro'earrdo a SUa identidade, pedir a qualquer agente emissor do Tesouro Nacional:
a emissão de novos certificados 'em seu
nome ou em nome de terceirosz» a subdivisão de certificadó corToopon~ente a várias Obrigações, com
<
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a) a emissão de nôvo certificado em
nome ou em nome de terceiros;
c) a consoltdaçâo de certifwados
em titulas múltiplos, em seu nome
ou em nome de terceiros;
d) a conversao da Obrtgaçâo em ao
portador.
§ 19. O agente emissor somente
poderá emitir OS novos certificados
co~tra a entrega dos substituídos, que
serao cancelados,
§ ãv. O agente que efetuar a substituição consignará nos novos certificados o direito à. percepção de juros desde o último vencimento constante dos eertdfíoados substítuídos
Art. 9';>. TranSferência de Obrzgações Endossáveis As Obrigações
!Reajustáveis endossáveis poderão ser
transferidas mediante endôsso no reverso do próprio certificado COm a ín.,
dícaçâo do nome do endossatàno, a
data do endôssc e a assinatura do
endossante.
§ 19 , O endôsso do certíficado não
poderá ser parcial.
§ 29. Se a aquisição da Obrígaçâc
Reajustável endossável se tiver pro~
cessado por qualquer outra forma legal de transferência, o adquirente
desde que prove a sua identidade po~
derá pedir a emissão de nôvo certificado, em seu nome ou no nome de
terceiro, .a qualquer agente emissor
de Tesouro Nacional.
§ 39. Na hipótese do parágrafo antenor, o agente emíssor que efetuar a
substituição arquivará o instrumento
de transferência
§ 49 . O encossatàno que provar ser
possuidor de título COm base em endôsso ou em série continua de endossos terá direito a pedir a substituição
do título.
§ 59, O agente emissor ou responsà.,
vel pelos pagamentos de juros ou res.,
gates poderá exigir que as assínatu.,
ras dos endossos sejam autenticadas
por corretor ':l fundes púoliccs, reconhecidas par tabelião público ou .abonadas Dor estabelecimento bancário.
" § 69,' Nas transferências por. procurador ou' representante legal do cedente, o agente emissor fiscalizará a
regularidade da representação e arqurvará o respectivo instrumento.
§ 79 . Nas vendas judiciais, a substituíçãc do certificado serr- feita avista da carta de arrematação, que
será arquivada pelo agente emíssor,
ê
8(1, Relativamente ao vencimento
de juros, será observado o disposto
no artigü 89, â 29. .
Art. tu. obngações "ao Portiuiar _
Operar-se-á por simples tradição e.
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transferência das Obrigações ReajUStáveís ao portador.
parágrafo único. O portador de cer-

serão pagos pelos agentes referidos no
§ 1Q do artigo 69 com os quais o Tesouro Nacional mantenha convênios,
tificado de Obrigação Reajustável ao
ajustes ou contrasos, mediante:
portador poderá, medbante apresenta1 - apresentação do certrtícado,
çáo do mesmo a qualquer agente enuspara anotação do pagamento no reSOl' autorizado, obter:
verso do titulo;
a) c subdivisão do certificado, no
II - recibo do beneftciário:
caso de título múltiplo;
a) portador do titulo, no, caso de
b) a consolidação de vários certacertlf~caao ao portador;
ficados em um título múltiplo ;
b) titular ou último endossatarro,
c) a conversão da Obrigação em no- . no caso de certificado nomínatrvo m.,
minativa mstransferfvel ou em endostransferível ou endossável.
sável.
~ 19, Os juros serão calculados des;
Art. 11. perda Ou extravIo de cer..
de o mês índtcado no certificado sôtificaâce - Nos casos de extravio da
bre os valcc-s trimestrais reajustados
certrnceoos endossáveis ou ao porta'
até o mês em que forem devidos.
dor caberá ao respectivo titular, ou
ê 29 .
No caso do Banco do Brasu
aos seus sucessores, a ação de recupeS.A .. os juros serão pagos a débito
ração prevista nos artigos 336 a 341
aa, conta "Despesa da. União", jáexisdo Código de processo Civil para obter
tente em nome do Tesouro Nacional.
a expedição de 2~ via de certificados
3 39 Nos demais casos, o Ministro
em substatuiçâo dos extravíadoe .
ca Fazenda indicará ao Banco do
§ 19, A emissão de segunda via de
Brasil S.A. os agentes quer'poderãó
Certificados no caso de perda ou, extransferir-lhe- débitos da espécie, a se...
travio de certáficedos nominativos inrem igualmente levados à conta, -Des-,
transreríveís, poderá ser obtida mepesas da União' do Tesouro Naeionai ,
diante declaração de extravio do resIl 49, Os agentes. pagadores reterão,
-pectivo tátular .
ee cada pagamento de juros efetua§ 29. Os juros só serão devídcs a
dos nos termos dêste artigo, o tm ..
partir do mês da decisão judicial, nos
posto de renda incidente na fonte, à..
casos de' Obrigações endossáveis ou ao
r.axa de 6% (seis por cento) .
/
portador, e a partir do mês da emislUt. lIL Resgate - O valor do prtn,
são de segunda via, nos casos de Obrícrpai da Obrigação Reajustável venci...
gações nomínauvas intransferíveis,
da, pouerã ser recebido dos agentes
Art. 12. Os serviços relacionados
com as ocorrências menc'onadas nos .refertoos no § 19 do art. 6° eom os
artigos 89 99 e 100:.> serão realizados'; quais o. Tesouro Nacional mantenha
convênios, ajustes ou contratos. meapenas nas praças onde existam Bôldiante:
sas de valores, podendo, todavia, OS
1: - Entrega. do ccrãncceo que será
agentes do Tesouro Nacional nas 'decancelado pelo agen te pagador; e
mais localidades encarregar-se do enTI - Recibo do nenencíário:
caminhamento das solicitações dos ín,
a) portador 'do título, no caso de
teressados.
certificado ao portador;
Art. 13, Preço de suDstituiçâo _
A Caixa de Amortização fixará periotitular ou último endossatário,
dicamente as taxas a serem coín-aõas ' nob)caso
de certificado monínativc ínpelos agentes emissores do Tesouro
transferível ou endossável.
Nacional para substituição. subdivisão,
§ 19. O valor do resgate será o moaconversão ou consolidação de ccrnn-.
tanta em cruzeiros declarada como va-,
cados ,
IOr nominal reajustado para o tnParágrafo único. As taxas referimestre civil do vencimento da ocn...
das. neste artigo serão estabelecidas
gaçãO.
COm base no custo dos certificados e
dos serviços de emissão e eontrôle das
§ 2\1. Os pagamentos relativos aos
Obrigações;
resgastes se processarão de' forma
idêntica à indicada noa. parág.rafos 29
Art. 14. Impõstc do Sêlo - O Ime 39 do artigo 15, relativos aos pagapôsto do sêlo não incidirá sôore a
mentos de juros.
emissão, substituição, subdivisão, con§ 3°. A$ diferenças em moeda corversão, consolidação, enôõss., e resgate de certificados de Obrigações- rente no valor nominal das obrigações,
'decorrentes do seu, reajustamento.
Reajustáveis .
não constituem rendimento tributável
Art. 1.5, pagamento de juros -"- Os
das pessoas físicas ou jurídicas que
juros' das Obrigações Reajustáveis,
receberem o principal do titulo.
nas épocas indicadas nos certificados
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Art. 17. pagamento de trunuos jt;~
derais _ Decorridos t!inta ~las. de

vencimento da. obrigação reajustável
não sujeita a, condição de Intransferibilidade, a Obrigação terá poder 11beratõrio para pagamento de qualquer
tributo federa] pelo seu valor nomt. nal reajustado correspondente ao trimestre civil em que tiver ocorrido o
vencimento,
Art. 18. Emissão de obrigações para subscrição compulsória ou alternativa de tributos -, Poderão ser emitidas nos têrmos dêste decreto, das
instruções expedidas pela. Caixa de
Amortização e na, forma dos. convênios ajustes ou contratos fírmados
COm o Tesouro Nacional, as Obrigações Reajustáveis pura subscrição
compulsória ou alternativa de tributes
(artigos 2°; 39; § 89; 4°, parágrafo
29' e 14 inciso "a"· da Lei número
4.357, d~ 16.7 1964)'.
§ 19 As Obrigações preVistas neste
artigo vencerão, anualmente, juros de
6% a. a.: as relacionadas com os
aa-tígos 29; 31,>, § 89; e 4 9, §29, da Lei
uc 4.357, de 16.7.64, conterão a cláusula de intransferibilidade e as rere,
a-entes ao art. 14, inciso "a" serão
transrenvets por endôsso.
~ 29 As Obrigações referidas neste
artigo serão subscritas pelo seu valor
nominal reajustado no trimestre civil
do etetrvo pagamento do preço de
equísíção -.
Art. 19. Bmuisão de Obrigações para
euoscrxçao oonmtan« - As obrtga;
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concedido não poderá ser maior 10
qua a metade ~ deságio médio nomercado de títu: dos papéis (letras
de câmbio e debêntures) da, emprésas particulares idôneas.
§ 5? As Obrigações referidas neste
ea-tígo poderão ser endossáveis (;·1' ao
portador.
§ 69 A critério do Mmistro da Jeazenda e mediante convênios, ajustes
ou contratos específicos, as agências
do Banco do Brasil S. A. e das caixas Econômicas poderão ser autorizadas a emitir e colocar diretamente,
as Obrigações referidas neste artigo.
Art. 20. OÓngaçáo ele constuaur o'
Fundo Todos os contríbuintes do
impôsto de renda, como pessoas jurídicas, são obrigados a constituir um
Fundo de Indenização Trabalhista, a
fim de assegurar a sua responsabilidade eventual pela indenização por
dispensa dos seus empregados.
§ 19 O fundo terá por limite o montante de nesponsabíhdadg total do
contribuinte pela despedida dos empregados não estáveis, tendo em vista a indenização que seria devida no
caso de despedida.
§ 29 Quando Q 'saldo do Fundo atíngfr o Iímite previsto. no parágrafo
anterior, cessará a obrigatoriedade de
constituição do Fundo e de subscrição de Obrígncôes correspondentes à.
respectiva quota mensal.
Art.

21.

toçomenioÓie ínâenxza-

çôes - As indenizações por despedida
de' empregados não estáveis correrão
por conta do Fundo referido no arções para subscrição voluntária serão
. .
emitidas pela Caixa de Amortãzaçâc tigo anterior.
§ 19 O contríbuínte poderá deduzir
dentro dos l1mites estabelecidas pela
dá quota mensal de formação do FunMIT.J.stro da Fazenda,' o .qual fixará
do as importâncias efetivamente paas condições de cada emtssãc.
gas eos seus empregados' como Inde~ 19 salvo autorização especíar do
Ministro da Fazenda, a taxa de ju, nízação por despedida.
~ 29 'Se as indenizações pagas em
ros não será supefíor a 6% a. a.
determinado mês excederem a quota.
~ 2l.lo O prazo das Obrigações refemensal do Fundo, o excesso poderá
crinas neste artigo poderá ser de 3 a
ser compensado COm a quota ou quo20 anos.
tas mensais subseqüentes, ate inte§ 39 As Obrigações emitidas 110S
termos deste artigo serão colocadas, gral compensação.
§ 3 9 Se ao fim de seu exercícto
mediante venda nas Bôlsas de Valosocial o contribuinte não tiver comres, pelo seu valor ao par cor-r..esponpensado integralmente, nos termos dos
dente a-o valor nominal reajustado'
e. vigor no trimestre civil de sua parágrafos anteriores, as mdenízações
efetiva colocação, ou pelo valor de co- pagas, poderá optar pele prosseguitação na Bôlsã, se este fôr superior menta das compensações no exércícío
seguinte ou pela Iíquídaçãc anteciao nominal
pada das Obrigações Reajustáveís em
~ 4,9 Somente media-nte .autorteaeão
saldo anterior
que tiver aplicado
especial do Ministro da Fazenda poderâc as Obrigações referidas neste do Fundc xarü. 26, § 29).
§ 49 Até o exercício de 1967, in...
artigo ser colocadas, através das Bôl·
clusive, somente correrá à conta do
sas de Valores pela sua cotação inFundo
e será compensável, nos têrmos
reno- ao par, e neste caso o deságio
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dêstc artigo, metade das Indenizações
'pagas pelo contribuinte.
Art. 22. Quota do Fundo 'ta mensal de rormacão do

A quo-

Fundo
-eorresponderá a 3 % de total da -remüneração mensal bruta paga ou
.credítada aos empregados, não computado o 139. salário previsto na Leí
nv 4. 09{), de 13 de

julho de 1962, e

desprezadas' as frações inferiores ao
valor nominal mínimo reajustado das
obrigações em cada mês.
§ 19 Para as empresas exclusivamente destinadas à agricultura e à
pecuária, a obrigação de que trata
.êste artigo será de 1 1/2 % (Um e

meio por cento), somente até o exer-

cicio de 1970.

§ 29 Para os eteitos dêste artigo,
.será tomado por baSe o total das renumerações paga, ou eredícadas a todos os empregados do contrmuinte,
sejam Ou' não estáveis, compreenden-do tanto as importâncias mensais rí.,
.xas quanto as variáveis, pelas seus
valores brutos sem qualquer desconto.
§ 39 Em cada exercício social, constituirá despesa dedutível, para. efeito
de determínaçãc do lucro real tríbutado pelo ímpôsto àe renda, o au..
menta do Fundo de Indenizações Tra.balhistas que tiver sido' efetivamente
aplicado na subscrição de Obrigações
Reajustáveis, na forma do artigo 23.
~'\rt. 23. Subscrição. de Obrigações
ReajustávfJiS A quota mensal do
Fundo de Indenizações 'I'tabalhístas
será Obrigatoriamente aplicada na
eubscrtçâo de Obrigações ReajusUjvere, mediante:
I aquisição de Obrigações em
Bôlsa _de Valores; ou
Il _ recolhimento específico ao
Banco do Brasil S. A.
§ 19 A opção a que se refere êste
artigo se aplícaa'â a cada quota mensal do 'Fundo.
§ 2'? Para que se considere setisfeita a obrigatoriedade de que- trata êste artigo, deverão as Obrigações
adquiridas em Bôlsa ser apresent-adas
ao Banco do Brasil S. A., dentro do
prezo de recolhimento da Quota mensal, a cüm de serem substlbuidas por
Obrigações nominativas íntransterfvets co-m prazo não inferior a 5- (cinco) -enos.
§ 39 A apresentação das obrigações
será feita em formulário próprio; aprovado pela Dívísâo do Impôsto de Renda, em comum acôrdo com o Banco
ao Brasil, preenchido em 4 (quatro,
vias), que terão a seguinte destinação:

a) uma será retida Pelo Banco,
para os seus arqinvos:
b) uma será remetida pelo Banco
à Divisão do Impôstc de Renda, juntamente com as cópias de guias de
que trata o parágrafo 29 do artigo 24;
C) uma, depois de autenticada pelo
Banco, será retida pelo contribuinte,
como documento provisório de sua
contabilidade, para futura substituição pelas Obrigações intransferíveis; e
d) uma, igualmente depois de autenticada pelo Banco, será retida
pelo contribuinte, para anexação à
sua declaração de rendimentos, na
forma do artigo 27.
§ 49 Para Os efeitos dêste artigo, as
Obrigações adquiridas em Bôlsa Sé'
rão computadas pelo seu valor nommal reajustado na época da aquisição, ainda que tenham sido adquiridas abaixo do par.
~ 59 A diferença entre o total devido em cada mês e o valor das Obrí...
gações referidas no parágrafo' anterior, se houver, será obrígatóriamente
recolhida ao Banco do Brasil S,.A.
Art, 24, Modo de recooomento - O
recolhimento a qUe se refere o artí...
êo 23 anterior se .procesearé mediante guia especial, segundo formulário aprovado pela Divisão do Impôsto de Renda, em comum aeôrdo com
o Banco do Brasil S.A.
§ 19 A guia de recolhimento será
preenchida pelo contribuinte, em cinco vias, três das quais serão retidas
pelo Banco e duas serão entregues. ao
contribuinte coma declaração de recebimento,
§ 29 Das vias retidas pelo Banco
do Brasil, uma constituirá seu comprovante de caixe.; outra será ao final de cada exercício, remetida à Divisão do Impôsto de Renda, em conjuntos individualizados que representarão o total dos recolhimentos de
cada contribuinte' a restante COIl...<;tituirá elemento de contrôle do zen...
co. para OS serviços de emissão de
obrigações, na forma do artàgo 26.
§ 39 Nas praças de grande movi-'
menta, a critério do Banco, os conjuntos de guias a 'que se refere o paráarafo anterdor poderão ser sucsutúidOS por relações discriminativas,
confeccionadas -mecânícamente. desde
que contenham todos os elementos
daquelas.
§ 49 Das duas vias recebidas pelo
contribuinte uma constituirá ele~en
to de sua contabilidade. emcarat~r
provisórúo, até substituição pelas obrí-
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gações. na forma ao art. 26, e outra
será entregue à Divisão do Impõsto
de Renda, de acôrdo com o disposto
no art. 27.
Art. 25. ]J;poca do recolhimento Até o último dia útil de cada mês o
contribuinte recolherá à Agência do

Banco do Brasil situada na localidade
de seu domicíléo fiscal para efeito de
ímpôsto de renda, ou, onde não exiatil' Agência do Banco. na Localidade
mais próxima dêsse domicilio, a quota do Fundo de Indenízaçôes 'rraca.Ihístas referente ao mês anterior.
§ 19 O prrmeiro recolhimento, relativo .ao mês de agôstc, será efetuado
.até o dia 30 de setembro de 1964.
§ 2Q A qualquer tempo o eontríbuinte poderá recolher a quota em atras?
ao Banco do rlrasil S. A. As penalt-dades cabíveís serãoaplicadM pela
Divisão do Impôsto de Renda e o va,101' respectivo recolhido às repartições
arrecadadores da ljnéâo.
§ 3Q Ao Banco do Brasil S. A. não
caberá apurar a exatidão ou veracidade das Indicações constantes C!B.S
guias, as quais serão de integral e exclusíva responsabilidade dos contrtbuintes, que por elas responderão perante a fiscalização do impôsto de
renda.
Art. 26. Emissão e reeqate de Obrigações Reaiustómeis ~ Ao fim do ano
civil, a Agência do Banco do Brasil

onde se tiverem efetuado recolhimentos, providenciará, com base
nos documentes a que se refere o parágrafo segundo do u·t. 24, a etmssão das Obrigações jteajustáveís. mtransrertveís, com o prazo não .nfea-ior a 5 (cinco) anos, correspondentes
aos recolhimentos feitos, calculando
o número de obrigações referente", a
cada trimestre civil' com base nas
importâncias efetivamente recolhidas
e nos valores nominaus atualiza dos
durante o mesmo período.
§ 19 As Obrigações emitidas serão
entregues ao contribuinte no decorrer do primeiro semestre de roda ano.
contra devolução dos comprovantes
provisórios referidos no parágrafo 49
do artigo 24.
.
§ 29 Na hipótese prevista no pará"
grafo terceiro do artigo 21, o resgate
antecipado de Obrfgações Reajustáveís será processado pelo Banco do
Brasil. S. A. à vista de vsolícítaçâc
'expressa
do contribUinte, em documento filmado em duas vias, uma
-das quais será remetida pelo Banco à
S, A"
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jjlvasão do Impôsto de Renda, para
rins de contróte c nscauzaçào ,
•
â
3Q O contribuinte deverá apresentar as Obrigações

para resgate

antecipaco na orcem cronoíógaca de
venormento .
Art 27. Entrega de documentos à
Divzsâodo tmooeto de Renda - O
contribwnte anexara à 5U'â declara-

çâc anual de rcndnnentos apresentada.
a Devtsào do Imposto de Renda:
1 - uma via do jogo de guias de
recoihunemo mensal durante o exercicio SOCial que serva de base à sua
decraraçáo de rendimentos tart.. 24,
§ 49 ) ;

n - uma cópia do formulário referente às entregas, no mesmo-perto..
do, de obrigações adquiridas em Bôlsa. referido no parágrafo 39 do aí ugu
23, acompanhada das notas de venda
do corretor de fundos - púoücos .j,llG
tiver realizado as compras para O
contrrbumte ,
111 - demonstrativo, em formulário próprto. aprovado pela Drvisào do
Impôsto de êcenda, Indicando:
a) o total da.'> quotas eo Pundo de
Indenizações Trabalhistas devido 'durante o exercício social, calcuiado de
acórdo com o disposto no arugo G~,
b> o cotar das mdenízaçóes pagas,

no mesmo período, à conta do Fundo;
C)
as Ohngaçôes
adqUlridas:;ITl
Bôlsa;
d) os recoíhimentos efetuados durante o exercício social; e
e) o montante das apncaçces em
Obrigações Reajustávels que, nó exer-.
cicio sociai do contrtbumte. tenham
sido deduzidas para 'efeito de determinaçâocdo lucro real tributado do.
contrtbumte .
Art. 28 Obrzgações correepcauieniee
ao Fundo - AS Obrigações Reajusta.veís a que se refere o art. <lo ierâo
vencimento dentro de ti temem anos
& partár de julho do ...no de
C .1tar"
reeclrnment.., e -erâo intransferíveis
pelo contribuinte, salvo nos ca~os de
ínccrporaçâo, rusâo ou sucessao de
pessoas jurídicas.
§ 1'! Relativamente ecs recolhimentos efetuados no período de setembro a dezembro de 1964, o prazo de
oc'mento das Obrigações se contará a partir- ....e .iovembro de, 1964. r
§ 29 Mediante apresentação do documento comprobatórto -na sucessão,
a' pessoa jurtdíca poderá/pedrr a emíssão de nôvo certificado em seu nome.
nos casos previstos neste artigo.
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§ 3Q Vencida a Obrigação em que

estiver aplicado o Fundo.

será ela

substituída por nova Obrígaçâc com
vencimento dentro de 5 (cinco) anos,

com a cláusula
de íntransrenbíüdaue .
ã 4" AJj variações no valor nominal

das Obrigações em que 'estrver aplicado o Fundo de Indenizações 'I'ruba-

Itnstes acrescerão ao montante
do
mesmo.
§ 59 Além do caso previsto' no ar..
uso 21: S 39 as Obrlgaçôes em que
esuver aplicado o Fundo serão resgatacas
antecipadamente,
mediante
apresentação ao Banco do Brasil S A.

do documento comprobatório. nos
casos de uquidaça., de pessoa jurídica,

ou encerramento- das

ativídades da

fuma mdívídual ,
Art 29.
Recolhimentos anteriores
à Lez n 9 4:.357, de 1964 - As quantias

reíacíonedas com o Fundo de Indcntzações I'rabalmstas já recolhidas na
forma dOS parágrafos 1ÇI e 29 do artigo
3l do Decreto n 9 5 3.. 737, de 20 de
março' de 1964, poderão ser restrtuídas em Obrigações Reajuetáveís nomJn'.iL1VaS Intransferrveís emitidas nas
concnçóes do art.' 18 dêste Decreto,
comando .se a partir do mês de vigên;
cía da Lei 0 9 4.357, de 1(, de julho
de 1954, o prazo de resgate, que será
de ó tcmcoj anos,
§ 1° Para determinação, da quantidade ue obrrgeçôee a emitir nos têrmos dêste artigo a Caixa de Amortízaçào considerará, relativamente a
cada pessoa jurídica. o valor global
dos recolhimentos, desprezadas as
rracoes mferíores a dez mil cruzerros,
cuja devolução em espécie,
poderá
ser requerida pelos mteressadcs e correra pOI dotação própria
§ 29 Nas casos de depósitos bancários realizados nos têrmos dos parágrafos 18, 19 e 20, do art.. 37 do Decreto n« 51 900, de 10 de abril" de IS63,
as oessoae jurídicas titulares poderão
optar pela utilização dos saldos _no
efeuvo pagamento de tndemzaçóes,
mediante comunicações expressas à
D
o do Imposto de Renda: ou
pela sunscrrçâo de Obrigações Reajustáveis nominativas tntransfertveia.
Al't, 3-0
ccrrecàc monetária. oori;
qatoría do cw·vo imooiueaáo será reahzada em conformidade com as normas estabelecidas na legislação do
Im pos r.c de Renda.
parágrafo único, Quando se tratar
de ernprêsas de seguro, de caprtaü-

zação, bancos e outras cujos aumentos de capital dependem de aprovação governamental, o produto da correçâo monetária só será mcorpcrado
ao caprtar depois de cumpridas todas
as exígênc.as legais' e regulamentares
e de aprovados pela autoridade competente os atos pertinentes.
Art

31, cicao pela subscrição de

obrigações - A pessoa' Jurídica obrt..
gada ao pagamento do Impôsto, na
forma da Iegtslaçâc do Impôsto de
Renda poderá optar pela subscrição
de Obrigações Reajustáveís, em Importáncaa ,correspondente ao dóbro do
~
valor do unpósto.
§ 19 A pessoa jurídica deverá exercer o direito de opção de que trata
êste artigo perante a Divisão do Impôsto de Renda, dentro do prazo de
recolhimento da primeira prestaçao
do unpôsto, entregando todos 05 documentos exigidos para a correção.
§ 21? A subscrição
de Obrigações
prewstas neste artigo' será feita em
tantas cotas mensais quantas seriam
as prestações do ímpôsto ou de uma
só vez.
§ 39 Dentro do prazo a que se refere o "parágrafo 19 dêste artàgo a
pessoa jurídica deverá recolher ac
Banco do Brasil S. A, o valor total
da subscrição ou c correspondente (:<.0
da primeira quota.
§ 49 O recolhimento das prestações
mensais referidas no parágrafo segundo será feito na Agência do Banco
do Brasil S. A. situada na Iocafí,
dade de seu domicilio fiscal para
efeito do ímpôstc de renda, ou, onde
não existir Agência do Banco, na
localidade mais próxima dêsse domícílio.
§ 59 O recolhimento será feito me ...
diante o preenchimento de guia esR
pecial. em formulário
análogo ao
mencionado no art. 24 deste Decreto,
igualmente em 5 vias, das quais três
serão retidas pelo Banco e duas serão
entregues ao contribuinte com a declaração de recebimento.
§ 69 Das vias retidas pero: Banco
uma constituirá seu comprovante decaixa: outra será ao final de cada
exercício, remetida à Divisão do Impôsto de Renda, em conjuntos Indívi-

dualizados que representarão o total
dos recolhimentos de cada eontrtuuínte: a restante constituirá elemento de ccntrôle do Banco, pata os serviços de emissão de Obrigações, na
forma .do art. 33,
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§ 7Q Prevalecerá nos
casos dêste
artigo a mesma faculdade prevista no
§ 39 do artigo 24.
§ 89 Dás duas vias' recebidas pelo
contribuinte uma constituirá elemento de sua contabilidade, em caráter
provisório até substituição pelas 'Obrigações. na forma do arb. 33, e outra
será entregue à Divisão do Impôsto
de Renda, na forma do art. 32.
9i? O contribuinte fará os ajustamentos necessários a. fim de que- o
valer da prestação a ser recolhida em
cada mês seja múltiplo do valor nominal mínimo reajustado da Obrigacão. desprezando no último -recojhímente a fração ínferdor a êsse mínimo
§ 10
Ao Banco do Brasil S. A.
não caberá apurar a exatidão ou veconstantes
racidade das indicações
des guias. as quais serão de integral
e exclusiva responsabilidade dos -ontríbuintes que pq-r elas responderão
perante a fiscalização do Impôsto 'de
Renda.
Art 32. Entreaa de documentos à
ê

Div~são

do Immãsto de Renãa -

O

contrlbulnte anexará às declarações
anuais de rendimentos que auresentar à Dtvísâo do "mnôsto de Renda
após a correcã-, monetária e até completar os recolhimentos referentes a
cada umo delas:
T _- Demonstrativo dos recolhimentos mensais feitos até fi data do balanço que servir de base à declara-

çâo ; e
. TI -' Uma das vias das guias tartdgo Bl
BQ) relativas aos recolhlmentos efetuados no mesmo pertodo..
Art. 33 Emissão das Obriaaeõee Ao, fim
do ano civil a aaênc!a do
Banco dn Brasil S A onde se tiverem" efetuado
-ecolhimentos providenotará com base nos documentes a
que "e refere o § nv do art. 31 -a
emtssão -tas Obríeecôes Realustáveis.
co-eesuondentes
aos
recolhimentos
ff'ito" cntcula.ndo o número de nbrig'A('fip." -eterentes a
cada
tr-imestre
civil com base nas trrmortânctas efe. üvamente -ecothtdas
e nos valôres
nomtnats atuaüzados durante o mes-

*

mo oertodo
~ 1Q I\~ Obrigações emitidas
nos
tê-mos dêste 'l.-l'~.igo<;erão ncmmatlvas -om m-azo
Ie fi (cinco) anos
contado "I oartdr .de íutho r:l~ :LUO de
-eoo'btmento. o rntransrerrvet- salve

nos ~"'~()S de rusão tneornoracâõ ou
ttquíduçâo da nesses jurídica

2~5

§ 29 Relativamente aos recolhimentos -efetuados no período de outubro
a dezembro de 1964. :.J prazo de vencimento das Obrigações se contará
a pe.rtdr de novembro ~e 1964.
§ 39 As Obrtgaçôes emitidas serão
entregues ao contribuinte '10 decorrer do primeiro semestre de cada ano,
contra devolução dos comprovantes
provisórios referidos no § 89 do artigo 31,
§ 49 Na hipótese de recolhimento
em quota única. o prazo das Obrágaçôes se contará a partir do mês
de recolhimento e sua entrega ao
contrfbuínte será feita após 6'Ü dias.
Art. 34 A qualquer tempo o contribuinte poderá recolher ao Banco
do Brasil S. A. prestações mensais
em atraso.
A13 penaltdedes cabíveis
serão aphcadaa pela Dívísãc do Impôsto de Renda e o valor respectivo
recolhido às repartdçôes arrecadadoras da União.
Art. 35. Lucro Imobiliário As
pessoas físicas
obrigadas ao pagamento do ímpôsto sôbre lucro imobittã-tc poderão optar pela; correção
monetária do custo de aquisição do
imóvel. inclusive- ímpôeto de transmissão e .benfeitorias realisadas. observado o dispost-o na legislação do
Impôsto de Renda.
Art. 36. Opção pela suôscricão de
Obrigações - AI:, pes,;;oas físicas que
optarem pela correção monetária poderão deixar de pagar 0, impôsto sôbre ela incidente desde que optem
pela aquisição de Obrigações Reajustáveía em montante equivalente ao
dôbro do impôsto devido, desprezada
fração inferior ao valor nominal mínimo das obrigações, vigorante na
data em que se efetuar o recolhtmento de que trata o § 29 dêste artigo.
§ 1 Q O direito de opção
previsto
neste artigo deverá ser exercido deutro do prazo de 3'0 "trtntax dias a
contar do instrumento de alienação
ou promessa de alienação '10 imóvel,
ou do direito à aquisição, mediante o
efetivo pagamento das Obrigações
subscritas.
§ 29 A subscrição será feita mediante o preenchimento de guia especlal. em formulário análogo ao menciona-do no artigo 24, em igual número de vias. que será apresentada
à Agência do Banco do Brasil S. A.
na' localidade em que fô" lavrada a
escritura de ahenacâo. ou promessa
de alienação do Imóvel ou do díréi-
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to à sua aqtnsrçao, ou onde não exístil' agência do Banco, na. localidade

mais próxima.

â
39 Das três vias que serão rettdas pelo Banco uma constdtuirá seu
comprovante de caixa: outra será, ao
final de cada mês. remetida à Divisão
do Impôsto <'I~e Renda: a restante
constituirá elemento de contrôle do
BaTICO, para OS serviços de emissão

das obrigações, na forma dos

e

âê

59

6 9.

§ 4 Das duas vias recebidas pelo
contribuinte uma constitue-á seu
comprovante provisório, até substituíçâo pelas obrigações na forma do §
69, e outra será apresentada à nivísão-do Impôstc de Renda.
's 5Q As obrigações emitidas nos
te'mos dêste ar" gc serão nominativas
com prazo de 5 (cinco) anos. contado
a partir do mês do recolhimento da
ímportãncía, . e intransferíveis, salvo
no caso de partilhas em inventário ou
arrolamento judicial.
§ 69 Ali Obrigações emreoes serão
entregues ao contribuinte no decorrer d'O semestre contado a parti! do
mês do recolhimento contra devoíucâo dó comprovante provisório referido no § 49 ,
Art. 37, Subscrição para etécto de
Q

abtitimente rJ..a renda bruta de -pessoas
físicas _ Poderão ser feitas também

em Obrigações Reajustáveís as apli-

cações previstas no inciso "a" do artigo 14 da Lei nc 4.357, de 16 de julho de 1984.
§ 19 A substituição será feita, ao
par, mediante preenchimento de guia,
segundo modêlo aprovado pela Divisão
do Jmpôsto de Rendia que será apresentada aos agentes emissores com
os quais o Tesouro Nacional firmar
os convênios,
ajustes ou contratos
previstos no § 19 do artigo 69,
§ 2°, Duas vias da guia referida no
parâgrtao anterior serão restttuídas
pelo agente
emissor ao subscritor,
de recebimento,
com a declaração
destinando-se uma à posterdor substituição pelas Obrigações e revendo
a restante ser "anexada, à declaração
de rendimentos em que fôr. eretuadc
o abatimento da renda bruta, nos têrmos do art. 14, inciso "a" da Lei
nv 4,357. d-e 16 de julho de 1964.
§ 39 As Obrigações emitidas para.
os fins dêste artigo, COm o prazo de
õ <cinco) anos, contado a partas do
mês do recolhimento da importância,

conterão o nome do subscritor e serão transferíveis por endôsso.
§ 4\l AS Obrigações serão entregues
pelo agente emissor que tiver recebido a Importância após 6ú tsessentaj
dias da data do recolhímento. contra.
devolução do comprovante prcvisónío referido no oarágr afc 29.
Art. 38. instmçõee - O Ministro
da Fazenda poderá baixar instruções
para execução do disposto no presente Decreto.
Art. 39. Conoémo cosa o Banco do
Brasil S. A. - Nos têrmos do artigo
1 9, § 6 9, da Lei nc 4.357, de 1964, o
Ministro da Fazenda celebrará .onvênia, ajuste OU contrato com o aanco do Brasil S A. para a. exeoucáo
dêste Decreto estabelecendo .as co...
missões a que . cerá direito o referido
Banco pelos serviços de -missâo pagamento de juros, substituições de
certificados e resgate te Obrtgaçoes
Reajustáveís que .tícarem aseü cargo.
Art. 40. 06 convemos. ajustes 011
contratos referidos neste Decreto específíoarão a forma de remessa direta à Caixa de amoruíaacáo «os ele...
mentes necessárros ' M éOUClbit da,
emissão, colocação subscrição substituição subdívisâo conversão consolidação, pagamento de juros e resgate
de Obrigações ou certmcados.
Parágrafo únICO. A Caixa de Amor.tfzaçâo expedirá instruç-ões uccessáa-Ias à fiel execução dêste tecreto .
Art. 41.
Depósito à oraem aa
SUMOC - Os Bancos e entidades financeiras não poderão efetuar em
Obrigações Reajustáveís os depósitos
compulsórios à ordem da Superintendência da Moeda e do Crédito a que
estejam obrigados de acôrdo com a
legislação e' as instruções em vigor.
Art, 42. O presente Decreto ntrará em vigor na data da sua publicaÇ§D revogadas as dísposíçôes em -contrál'ío.
Brasília, 3 de setembro de HJ64; 143Çt
da Independência e 769 da República.
r

H.

CASTELLO

BRANOO

Roberto Camvos

DEORETO N' 54.253

Ainda não foi publicado no D. O.

ATOS DO iFiODER ExECUTIVO

DEORETO N(1 54.254 -

DE

3

DE

SETEMB.:r:.O DE 1964

Dá instruções sôbre residências, di$tritnuaoe a titulares de cargos em co.
missão.

O presidente da República, usando
das atribuições que lhe confer-e o art.
87, item I, da Constdtuíção, decreta:
Art. 19 Cessa automàtícamerite, em
cada caso, a ocupação da-s unidades
residenciais de Brasília, quando distribuídas a titular de cargos em comissão, a partir do atada respectiva
exoneração. publicado no Diário Oficial da República.
§ 10 O Grupo de Trabalho de Brasília promoverá. no prazo de 30 dia~,
as medidas necessárias à redístrfbuíÇB() do imóvel.
§ 2Q A redistribuição de que trata
o parágrafo anterior será feita mediante autorização, prévia da Chefia
do Gabinete Civil.
Art. 2(1 No prazo de 15 dias o Grupo de Trabalho de Brasília apresentará o levantamento das unidades residenciais ainda ocupadas por servidores exonerados de cargos em Coentssão, a partir do dia 15' de abr-il de

1964.

Parágrafo único.
Os reçresentantes dos órgãos do Poder Executivo
junto ao Grupo de 'I'rabalho de Brasília deverâ., p-este- _tôdas as tnformacões necessártas ao imediato cumtn-imento desta tarefa.
Art. 3(1 Fica obrigado o Grupo de
Traba1ho de Brasília a apresentar à
Ch~fj? do Gabinete Civil um Boletim
semanal das alteracões verificadas na
ocr-oacão das residências.
Paráarafo único.
Tratando-se de
permuta. o Boletim a que se refere
êste artigo deverá- ser feito em separado.

Art , 4° este decreto entrará em
vigor na data de sua nublicacâo. l.'evos-adas as dtspostcões em contrá-!o .
Br8~í1i8. 3 d,:, setembro de lt'64: 143Q
da Independência e 76° da Repúblical

H.

CASTELLO BRANCO

DECRb"'TO N'? 54.255 - DE 4
SETEMBRO DE 1964

DE

Dispõe sõbre destaque do Funélo reaenü de Eletrificação perxt Centrais
Brasileiras S. A.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da -Oonstttuíção, e
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Considerando que os Podêrea com.
patentes vêm estudando a reestrutu,
raçã,o das tarifas dos serviços de encrgfa elétríoa em todo o país;
Considerando o que dispõe a Lei
n« 4 156, de 28 de ncvembr.y de 1952,
em seu artdgo 22;
Ccnstderantro, finalmente, as pondenaçôes da Centrais Elétricas Brast.,
leiras S.A. - ELETROBRAS, decreb,;
Art. 1Q Fica 'a oenteat, Elétricas
Brasíleíras

S. A.

- ELETROBR..4.8

autorizada a determinar o destaque
de até 5 % (cinco per cento) do Pun.,
do Federal de Eletríficaçân para atender ao que dispõe o artdge 22 da Ler
no 4.156, de 28 de novembro de 1962.
parágrafo único. Os saques da
ELE.TROBiRASà conta do Fundo Federal de Eletrificação e destinados a
atender ao disposto neste artigo, não
serão considerados como integralização de capital subscrito pela União,
Art. 29 O orttérro para a dístrfbtn.,
çâo
d-os recursos citados no artigo
anterior será determinado, em Portaria, pelo Ministro das Minas e
Energia.

Art. 39 aste decreto entrará -m
vigor na data de sua publicação, "revogadas 'as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLo BRANCO'

Mauro Thibau

DElClRETO

N9

54.25,6 -

DE

4 DE

SETEMBRO DE 1964

Concede à IBACIP ~ lndúsí-ria Barbalhense de Cimento romana S.A.
autorização para nmcionor (JDmO
enuprésa de mineração.
O Presidente da República, usando
G:a atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição ,e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro' de 19~D (Código de Minas)" decreta:
, ArtigO único, E' concedida à
IBACIP _ Indústria Barbalhensa eté
CImento Portland S. A., consutuíca
por escritura pública arquivada sob
nv 22.770, alterada pela aesemoléia
extraordinária de 24 de novembro de
1963, arquivada sob número vinte e
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três mil duzentos e setenta e quatro
(23.274)

na" Junta' Oomereíaj do Es-

taco do oaa.rã, com séde na cidade
de Barbalha, autorização para runeícnar como emprêsa de mmeraçâo,
freando obríg ada a cumprir íntagr al-

mente as leis e regulamento, em vigor ou -que venham - a vigorar sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília.• 4: de setembro de 1964; 143?
da Independência e rlUÇ> da República.
H.

CASTELLO BRANco

Maw'o Thibau

DEORETO N9 54'.257 - DE 4
seI'EMBRO DE 1964

DE

Autoriza a cidadil ínceítetra Selma
Rosa Corradini a tavrar areia quarteoea no ?nunicípio de ôescauxuto,
Estado àe São Paulo.

O Presidente 'da República, usando
da atribuição que lhe confere jy artégo 87, nv 1, da Constituição e um
têrmcs do Decreto-lei nv 1.9~5, de 29
de janeiro de 194(}, (Código de Mi~:
nas), decreta:
.. '
Art.

19 Fica autorizada a cidadã

brasileira S e I f i a Rosa Corradíni a
lavrar arda" quartzosa, em terrenos
de sua prcprtedade, no lugar denominado Sitio Jacaré,distl'itoe mumícípío de Descarvado, Estado de São
Paulo, numa área de cento e trmte,
e' nove hectares e quarenta ares, ....
(139,40 ha) , deümítaca por um polígono irregular que tem um vértice
a trezentos e trinta e cinco metros.
t335 m) , no rumo verdadeiro quarenta e sejs graus e dezessete minutos
sudoeste t46Q 17, SW) do centro da
ponta sôbre o rcbeírão Bonito, na
rodovia estadual pôrto Ferreira • Sião
'Carlos e os lados, a partir dêsss vér'tíce, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: trezentos e setenta e nove metros e cinqüenta oenttmetros (;)79,50m) cinqüenta e quatro
graus cinqüenta e três mlllutos sudesta (540 53' SE); mil trezentos e
'oitenta e seis meti-os (1.386 nu sete
graus e cinqüenta e oito minutos sudeste (79 58' SE); quatrocentos e trc-

ze metros (413), setenta graus e qU8.a-ente e trêe minutos noroeste (700
43' NW); setecentos e sessenta e dois
metros (762 m) , oitenta e oito graus,

e dezoito minutos noroeste (881? 18'
setecentos e setenta metros
\'"{'HJ mr , treze graus e dezenove minutog noroeste \l3Y 19' NvV); mu e
setenta e cinco metros (1.0'15 n» ,
omquenta graus e vinte e nove mi ..
Est,a
nut.os nordeste l50Ç 29' NE).
autonzaçao é outorgada mediante-3.S
condições constantes do paragruto
úmco do art. 28 "co Oodigo de ramas
.c oos artigos 32, 33, 3<Q e suas anneas,
arem das seglUlltes e de outras constemes do mesmo CÓdIgO, não expressamente mencionacaas neste ~eCl'eto.
Parágrafo úníco ,
A execução na,
presente autcr.zaçào fica sujeita as
estapuíaçoes do ReglUamõ"nto aprova-.'
NVJ);

do paro Decreto nc 51. 72b, de, 19 de
e ver e Ir O ue 1963, e da Resolução
CNEN .nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão N'aciono..l de Energia Nuclear .

if

Art. 20 O' conceesíonamd da autortzaçâo noa obr.gado a .ecolher aos
cofres púbncos, na forma da íet, as
tributos que f-orem devidos à Uruáo,
ao Estado- e 3,0 Municípío em cumpr.mento do disposto no art. 63 do
Cómgo de Minas,
Art. 3'1' Se o concessionário da autonzaçáo nao cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem, u aüdor.izaçao de lavra. será declarada ca-,
duca ou unja, na forma dos artagcs 37' e 38 do Código ete Minas.
A!rt. 4Ç Ats prcprreuades vizannas
estão sujeitas as servidões oe solo e
subsolo para fins de lavra, na. forma
dos artigos 39 e 40 do CÓdIgO ce lYll-

nas,
Art. 59 O concessionário da euto.rízaçâo será nseaneaco pelo Departamento Nacionai da Produçao JMinerai e gozará dos favores d.scrimí.,
nados no art. 71 da mesmo Oodigo ,
Art. 69 A autoneacáo de ravra terá,
por título êste Decreto, que será
'transcrito no livro próprto de Registro das Autorízeçôes de Lavra,
após. o 'pagamento da taxa (te dois
mil e oitocentos cruzeiros (Cr$ ' .•.
2. SOO,OU) ,

Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrácio.
BrasíLü, 4 de setembro de 19G4; 1431}

da Independência. e 769 da Rcpúblíca..
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

ATOS

U) DECRETO N0 54.258,SETE1WBRO DE 1964

DE

4

A)

DE

introàuid.aas nos
Estatutos da companhia de seçu-

teorológícas
Seç10 de Climatol0'<6ia (SEOLD
Seção de
Meteorologia
Agrícola.

1'08 Aliança do Pará, znclusive ,aumente do capital social.

(SEME-A)

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
artigo 87, inciso I, da. Constituição;
e nos têrmos do Decreto-Iei número
2.ü63, de 7 de março de 1940, de.

Seção

Seção de Análise e Previsão

(&!\~

PRiE)

Seção de

Hidrometeorclogta

(8];-

Telecomunicações

(SIE-

EYD)

S-eção

de

TEL)

Seção de Divulgação (SEDTV)
Divisão de Observações Meteorológlcas (DIO:M:E)

Se{f2,'Ü de Verificação. (SEVER)
Seção de Instrumentos ISEINS)
Seção de consultas (SECON)
Arquivo Técnico (AR-TgCl
Ocservatório Meteorológico de Brasília (OINrB'RA)
B) óRGÃüS RIEG-IONAIS

Distritos Meteorológicos

(D1Sr:',f!E)

Turma de Admimsbraçâo (TA-DISIVTIE)

setor

de

Meteorologia . .A1Plicada

(S:STAiP)

'

Daniel Faraco
DE

Dá nova redação aos arts. 29 e 18 do
Reçtmento do serviço de Meteoro.
logia do Ministério da Açricuttura ,
o Presidente 'da República, usando
Ida atribuição que- lhe confere o artdgo 87, item r da Con,<:l.'L··'ião, %cl'et.a:
Art. I'! Os arts. 29 e 18 do Regimento do Serviço de Meteorologfa do
Ministério da AGricultura, aprovado
l}Jelo Decreto no 52.667, de H ":e outubro de 19,33, passam a vigorar com
a seguinte redação:
.
«Art. 29 O Serviço de Meteorologia

<SM), compreende:

Sinótáca

(DJ:J\iJ'lA)

H. CASTELLO BRANCO

DEo...CZ,ETO NQ 54,2'3,9 - DE 4
SETEMBRO DE 1964

Meteorologia

Seçãoide Aerologia .(SiEAER)
Divisão de Meteorologia Aiplicada

de 1963.

públíca.,

de

(SIlliVFillS)

creta.:
Art. 10 Ficam aprovadas as al te,
rações introduzidas nos Estatutos da
Companhia de Seguros Aliança do
Pará, com sede na, cidade de Belém,
Estado do pará, autorizada a runclonar pelo Decreto no 10.357, de 23
de julho de 1913, ínclusíve aumento
do capital social de crs 30.000.000,00
(trinta milhões de cruzeiros) para
eis 6;D. 00,0 .üO'Ü,{llG (sessenta milhões
de cruzeiros), 'conforme deliberação
de seus actonístas em Assembléias
Gerais Extraordmárfas, realizadas em
18 de novembro e 27 de dezembro
Art,2(l A sociedade continuará íntegralmente sujeita às leis e aOS regulamentos vigentes, OU que venham
a vigorar, sôbre o objeto da autoracaçao a que alude aquêle Decreto.
Brasíjía, 4: de _ setembro de 1964;
1439' da Independência e 76Q da Re.

óRGÃOS GEi'JTlRALS

Turma d" Admlnístraçâo (SA-S:;\J.D
.
Biblioteca (EISME)
Divisão de Estudos e Pesquisas Me-

Aprova alterações

,
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no FIODER. ExECUTIVO

Setor' do Observações Mete-orológicas (SETÔIVD.
Art. 18. A Seção de tnoromcteorolcgia (:SE.,,"{YD), compete:
I - Promover .e executar prcgramas de ensino .e pesquisas 11:·:;:L ,~.:--..:
teorológtcas, para isso estudando e coIetando dados sõore r
'''''8 de ~Cl'~'l~
vas, o regime dos cursos d'água. e outras fases naturais do ciclo hidrológico, como a evaporação, a Inífltraçâo e
o escoamento, e sôore os demais elementes m2tsor01ó3'~COS, clima toióncos
e rtsíocréríccs, que possam interessar
estudo'; preliminares necessários a
planejamentos de âmbito nacional,
principalmente no que dts -espeíto ao
estvbelecunento do halenco hídrico;
LI - Organizar e programar a instalação da ré de pluviométrica, estações evapcmnétrrcas e estações hídrometecrológíca.s:
III - C013bo1'8.T I1..1:1 organização de
campanhas sistemáticas. para o. estudo dos programas previstos nos itens

280

ATOS

DO

PODER

antertores, COm referência 'a bacias
pequenas, médias e grandes, em zonas
climatológfcomente homogêneas, em
zonas físíográítcas especiais e em
áreas prioritárias de trab-üho. e .estabelectdos pelo planejamento nacional,
visando à estimativa das precipitações
catastróficas, ventos e inventário hidrológfco das bacias hídrográfícas ;

IV _ Elaborar e promover o a,per~
retcoamento de normas, ínstruçôes e
especificações relativas aos trabalhos
técnicos do SiM, no campo da Hídrcmeteorologia;
V - Assessorar os outros órgãos do
SM em assuntos da competência dela,
('~)

DEiCRETO

NO

54.260 -

EXECUTIVO

e cooperar com outros órgãos federais,
estaduais ~ municipais, 'de forma a
evitar duplíctdade da-esforços; e
VI - Manter e estfmular o Intercâmbio COm outros órgãos,' técnicos
nacionais e estrangeiros, em assuntos
da especíalídads hidrometeorológtca,
através do SM.
Brasília, 4 de setembro de 196·4; 1439
da Independência e 761;> da Repúolíca.
H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme
DE 4 DE SETEMBRO DE

1964

Altera a tabeui (te tunçcee gratificadas do Seroiçc de Meteorologia do
-níetérío da Agricultura e dá outros providências.

Mi~

O Presdente da Repúbllça, usando das atribuições que lhe confere o
87, l~~m I, da Constituição, e de acôrdo com o art. 11 da Lei número 3.780, de 12 de julho de 1960 e tendo em vista o Decreto nv 53.491,
de 27 de Janeiro de 1964, decretaArt. tv As funções arauncaoas do serviço de Meteorologia do Mtnlstérío da Acnourtura, errada, .pelo Decreto nv 53.774, de 2'0 de março de
1964, ficam alteradas .na forma. do anexo ao presente decreto.
Art. 29 As despesas resultantes dêste decreto serão atendidas pelas dOM
'taçôes orçamentárias. próprias. consignadas no orçamento da União.
Art. J" Este decreto entrará em vigor a partir de 27 de janeiro de
'19$4, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 4 de setembro de 1964; 1439 da Independência e 76i? da Repú-

ert

oüea.,

H CA8rELl.o BHANC0
Hugo de :Almeida Leme.
(*)
Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário
O!ieial de 9 e retificados no de 18 de setembro de 1964.

DEORETO N° ·54.2-1):1 SETEMBRO DE 1964

DE

4

DE .

51. 852. de 19 de março de 1963, a

saoer ;
Série de Classes:

Retifica o enquadramento de cargos.
junções e empregos do Quadro
Permanente de pessoal do MinisM
térío da' Aeránáutica.

O Presidente da Re.pública, usando
da atribuição que lhe confere o arrtig087, item I, d'8JConstttuição e
tendo. em vista o disposto no artigo
48 da 'Lei no 3'.780, deH2I 'de julho
de 1960, decreta:
Art. 1 0 Fica retificado na f-arma
Idos anexos, o enquadramento' dos
cargos, funções e empregos do Ministério da Aeronáutica, aprovado pejo
Decreto nc 51.516, de 25 de junho de
1962, e alterado, pelo nec.eto número

Auncaarite

Código AF.Fh.16.B

7 Cargos
7 Referência Base:
6. Alvandyr da Silva Cavalheiro
7. Antonio Luiz Rodrigues

Série de Classes: Assistcnf.'e
comercial

Código AF-I03.1SC
8 cargos
8 Referência Bll:S-e:
8. Iolanda da Encarnação Aguíar'

ATOS DO (PODER ExECUTIVO

Código AF-I03.14B

Código AF ·21)1 14B

15 Cargos

242 Cargo"
242 Referência Base:

15 Referência

Bas~:
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.,9: 'Ay~t~~ . Dõ~i'ng'~~s' 'de " S·o·~~a ...
io. Odail Maia. Cabral

·is:'
iú~~~" d;~ 's;~k;~' p'a~:~d~~"""
·. .. . .. ......... ... .. . .. . .. ..........
.

15. Manoel Ricardo de SOUZ3,

'

46. Ivan Marques de Lima

47. Henrique Fausto Ferreir(\.

·49:' JO~'~' B'a'tlst;' Rib~i;'~""""""
·53: .T~;di;o' 'Rib~ir'~ .c~imb~~'
.
·58: .M~.~·i;l;;~ .GO~;; .T:~;~l:e~
.

Código AF-103.12A
19 Cargos (l vago)

18 Referência Base:

·.4', .AJd~~~~~d~' .M~ir'a~ . Fr'e'ir~

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

59. Nelson oatotra

.

5. rnacto Felipe de BrHo

..9:' S'e"r;.Yl:· L'y~' ~i~ 'M~~quit;' iÚb'~i~~

......................................
18. Agenor Inácio de Queiroz

·66:' E~e~~' jo~é' v;rg:l~~"""'" .
......................................
68. Moacyr Melo Oorrêa
......................................
79. Silvia Neves Vale
......................................
83. Vicente de Paula .aivcs

Série de Classes: Oficial de Ad-

minstmcâo

Código AF·-20L16C

118.

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

115. Heloisa de Souza Falco

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

138 Cargos

130. JOM Batista Salgado

131 Referência Bnse:

132. Carolina Manoel zuiu

........................................
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

108. Olavo Calado de Figueiredo

Edith Marques Eerreir a
Ewaldo COrrêa R.odl.'lgues
Clotilde Valle Arrees
Cezar jjomano da costa oomes
Oswaldo' Ienaco
Guajarmo da Silva Costa
Maciste Capobiancc
Nelson Peixoto de Aguiar
Carlos Pereira Mala,
Alexandre Feres Elh,$
'Dea Santos Duarte
Germana Frias de Almeida
João Rodrigues
Euzébio Manoel Seguins
Ricardo Oarpenter Meyer
Luiz 'Mendes de Oliveira.
Celso da Silva- Savâc
Silvio Caetano da' Silva
Aluizio Machado Mar garldo Pires
RUy Garcia Oamat a
José Assis de Almeida Lima.
Edith Macedo Ra'bello

i4S:' Gi'~~' Pi~~'~~;dhi""""""""
i6Ô:' S'eb'~;Úão" é~~t~' 'p~~êif~""""
......................................

169. Dalmo FonseC[b

177. Ivan Mascarenhas Gasse

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

185. Henry Souza dos Santos

2Q4. Marta Erna Mehnert
Luiz Carlos Pavan
Zílda de Queiroz Barros
Alberto Souto Couto
Maria Araujo Guedes Pereira

205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
,215.
216.
217.

Jair Dias pereira
José dos Santos
Washin;J~;rm T1'aja.no de Oliveira
Ivan Roy Teixelr::t
Arlete '\lves de Lima
Oswaldo Pereira de Carvalho
Ademor Línhareg Santana
Lízete Neves Cruz
Reinaldo dos Santos Martif'-s

J~TCS
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218. Gilead Caíre

llO. Cezario Francellno GOmes

219. Eunice ca ecosa Couto

A'g:~~~~' 'Â~'cil:a:d~' 'C~ilt~"""'"
113. 'Mario Nunes de Lima

220.
221.
222.
223.
224:.
225.
226.
2,27.
228.

229.
230.
231.
232.

Armando de '.\I1elo -8 Silva, Filho
Armando I'etxeira Barbosa
Art.ur 'J'eix uru Barbosa
Gessy (~Ie Almeida pavão
Helio l\1:lUJ" Pereira da Fonseca
Helio Orso.on
.Jacira de Carvalho
João Ba.tl.s,~,'l, Lins
José Amare! C0sta
José .de Oüveira Burgos
Luiz Lenào da Cunha
Manuel Libóric
Maria da Gluda Grael Auer

ii2:'

116. Amaury de Souza e Silva
117. Marieta Medeiros Bezerra

118. Rosa Maruska
122. Yara Bu·r'oosa Pereira

i27 ·.B~~j~.;;l;';· .M~;~.;~· 'ci~ . C~~'~;,ih~
oliveira
135. Inara pereira de Andrade

·

233. Maria de Lourdes Cardoso Mendes
234. Mauricio César de Piguelredo

150.. gapuan .õardoso

Brito
235. Octavío .jacrntho Chaves Filho

155. Neusa Corrêa de Andrade

236. Paulo Virginius de Moraes costa
237.

warco

238.
239.
240.
241.
242.

Ja11' de Mello Guimarães
Olavo de Barros
João Límongí
Hamilton Dias de Andrade
Orlando Prestes

de Abreu

.

~;

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

.

·i59:' i1:â,~·i~· y~i~~d~' 'D~l~~"""""

',7eber

168. Wilson Lafite Luiz Viana

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

~

.

174. Niedja Amaryllis da Rocha Teixeira
175. José Ribeiro

Código AF-201.12 A.
312 Cargos (23

-

181. Elizeu Albanezt

va.,{:o~)

188. Antonio Telles Carvalhal

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

289 Referência Base:

,

190. Paulo Peixoto

.

191. Maria Marreta da, Frota Paula

25. Maria- da Consolação Miranda
de Castilho

.27:' j~é' 'ci~' sú~~· 'N~g'l;éh-a"""'"
28. Iracema Guajarãna Corrêa Cou-

to

193. Benedito Santana

Ba~tOE

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

201. Afonso v.toríno do Nascimento

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

215. Waldemira Menezes Montenegro

.43: .j~i~·· 'R~d~ig;é~' 'Ã~g;;;t;
.
......................................

219. Heloisa Barbosa Vianna

48., Newton Rebello Raposo

221. Ivan da- Veiga Magro,

70. Mauricio Cipriano Viegas

228. Heres Surubiu Passos Homem

83. Ary Nunes Drumond

231. José Maria Lemos Guimarães

88. Francisco Airton de Assis -

243. Zoraíde de Albuquerque 'Oamara

......................................
89. Galileu Bastos Gurjão
95. Wallace de

Castro 'Lopes Bar-

bosa

.........

'

97. Enid das Dores

100. mcuténo da Silveira
10'~. Atenáguras Gomes Barreiros

102. Maria de Souza Pacheco
103. Renato Vieira: Coelho

.

244. Carla" das Neves Morais
245. .rosemar C"oelho da Silva

246. Ranulf'o Perretra de Souza
247. Doming-os Ca1'1l30
24B. Avltnco Lombard!

249. 'I'eresinba ,111(;8, dos santos
250. Jurema F2r1·ei,8. õ-, Cunha
251.. ,Ju1'0 - AU<::1)$j-,O de Almeida
2R2. Adatl Tavares da snve
253. Mar-ia Tereza Corrêa de Sã e

'Benevides

.
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72. Ncemí Arguelo

254.
255.
200.
257.

Severino Ramos de Oliveira
Wilson Pereira Ferreira
Ruuens do Amoraj Santos Lima
Amaro de Oliveira: Rocha
258. Fernando Oarnetrc Brandartz
259. Mana
Aparecida de Barros

si: ·Â~·tÔ~~i~· . Êi~r·l'~·lh·ei~·o·

85: ·D:;úo~· F~~;~~~·················
89 :.. A;;~ . ]~~~,i';' ·F~~~~~ .F:~hi~'
.

Louzada

90. ATlete da Silva e Sá.

260. Alcir de Barros Silva

261-: Cícero Rodrigues de, Carvalho
262. Laurtnete Guedes Nogueira
263. Aidyl Corrêa Leal
264. N el:: tal' Soares
260. Edson José da Cruz
266. Hebe Nair Nítzsche Leal
267. Geralde. Freit.as Palheiros
268. Maria da Conceíçãc Pinto Pe ..
r eira
269. Marra da Penha Mcmeíro Gonçalves
270. Neuza B~'andão dos Santos
2'71. Rosa Branca Conz de MZ.tos
272. Yvone Santa Rúsa Gonçalves
273. .jos
Ca.r tOS Caetano
274. José de lJ'éUS Zacartas
275. coneeição Aparecida trrusua..y
Debiaze
276. Clyoida da Graça Sanrornâ
277. Evanndo Marques dos Anjos
273. Carlos Gomes Banmmâ
2'/9. Carlos Alberto Confôrto
230. Amerolíno rta Silva Alminhâna
28J.. Atey Duarte Carneiro
282. Helio Maxímíbano Martins da.
Silva
223..Myrran Gomes de Moraes Ferreira
284. Maria Jo.sé de Oliveira
235. Walter Pínheíro dos .Santos
2Bô. Noêmia Ayres LOW·?1l'0
287. Lucy Benevides 0.8 Olívelra
288. Alice Nery Dcmtnat.es
289. Cecilia dosSanf,,;'.s· ;:'11e.']0 B1'8..g a
ó

Série. de Classes:

.

, .

ioi.' ·SYdi·;é·~ . iVÚl:~l'ld~~ . cr~~

106. Pautína de Oliveira Soares

109.' 'N~i;s'~'

S~~l:~~· ·ci,~· ·6.ii~e·i;~······

129': ·ubi~~jã.~~·

.

'eis: 'ê~;';h~' ·N~~á.§:'o····
~

139. Vírgmta MOreira de Sá

143: .Fier~;\;~~ió . d;.. Oit~:e'i~;:
........................... ,

.
.

.
147. Sílvia Rosas de Sá
....................................
158. Waldete Campos Pácneco

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

173. M8Xly perr eíra Gama

281. .Ioaquím Duarte Figueiredo
............. , ........ - .,
189. Arthur Moreira Bonorlno
192. Maria Rosa da Silva Ferreira

2{}4. Marília Fernandes RebcUo

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

210. .Jcâo Miranda

216. Carlos da Silva Oaela

229. Cyleda Pinto Figueiredo

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

.

2:31. Léa conceicao de Matos Pinto

........................... ,
.
Oliveira e Silva
....................................

242. Lada de

EscrztuTárw

Código AF. 2·~;~ liJB

2'1:7. Edua.rd'O Augusto Pereira

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

502 Cargos

2S4. Fahssy Rodrigues de 1,lmeida

502 ' - Reterêncía-Base:

7·" A.;"it~ . B~'{'l:~; . G;';~~~
........................ ,

13. Joaquim Cavatcantí palmeira
14. Almeríndo vandenel da SilWl

-.

.

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

302. Liege PeR'a de Melo
304. Penelope Margarida Destro FTa...
goso

lô. Noêmía Chagas Bandeira

308. Alvino Alves de Araújo

23. NeUy de 17'reitas Di.as

313. Alayde de Oliveira Pedrosa

33. Maria Heloisa Carlos de Souza
34. Acyl' Pereira

314. Ncemt Baptista de Lima.

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

si. ·jãi;· ~i~h~i~~' 'ciâ' siivà'" .'

.

.
.

'

.
.

/3~9: :N~t~ii~~· L;P~~' d~ ·SÚ~~········

ATOS .DO PODER EXECUTIVO

1 -- Referência IV

355. Renato Gonçalves
356. Lucy Conte Fonseca,

1. Oswaldo HaveI

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

366.
369.
370.
371.
372.

.José Rangel Gomes
SylvioGuimarães de Campos
Lucy Icy perdigão Mendes
Antônio' Souza Santana
EUas Eloy Guerra Ajús

27 -

374: .Mã;i'~ . '6~,{'~~ ..de' .oÚ~ei~a . ·Foi;..
seca

382.' 'Âi-;cir'é'~' M~~·i; "G~~~i~""""'"

407: 'Si'~t' d~' 's~u;~' vi~~~::i""'"

h.

·Ed;ÔiJ.· .S~;u~~ . L~~~~

.

41i.: 'wúi~~~~' 'F~~it'a';"""" -.

.

417': 'Z~~y'

.

25 -

.'3:'josé . L~pê~ . pêiõ

Códigp AF-50Z.U
3 cargos

459.' 'Âib~' Rõ~â .So~~· 'Ma:io~' ·Pi·~t<; '-,' .
472: 'Da:iSy' Fõ~t~~~ii~' Mó~~i'ra:
.
473: .y:a:;a: .
.
d~" M~ttà

467.' 'M;_;i,o' c~l:iôs' 'sâici~~i{; 'ci~' G~~~
475.' 'Mâ;i'a: 'Âid~' 'É~ti~t~"""""'"

........
.
·.... ...... .... ........... ..... .......
;

535. Geraldo Emidio Vianna_ Ferreira
Classe:

·

Correntista

5 -

Série de Classes:

Datilógrajo
Código AF-503. 9B

.

14 -

145 cargos
Referência Base

.

14 Odete Reis Clete
Série. de Classes:

Assistente de Aa_

ministração

Oôdígo ,AF-602.16B
1 cargo

1 -

Referência Base

1. Gustavo de Castro Rebello Filho
Série de Classes: Pedreiro
124 cargos

'

.

Referência lI!

·'5: 'ii~ú~~ .E',úà' 'Azi~ ,

.

1 - Referência V
1. Janethe Thabet
1 - Referência VI, com diferença de
vencimentos de Cr$ 740;00 .
1. EIisie Warren Gomes Braga

C6digp A-101.10C

Código AF..203. 7
76 cargos (4 vagos)
8 Referência Base
"

.

.

499.' 'Màl:i;{ stêli~ 'cúab'dúi .Pe~'~~ .
009.' ·i.ü~i~ . lill{â~âi .Fe~~i;ã
.
si;'.' ·i.;i~· C"~;lo~' M~rti~~' i:e'àtis 'Ai~~s
524.' 'j;àêêrrià' Pi~~iitei' s~Õe~""'"
S26.' 'E~'n~t~' Fernân(ie~' 'ciã' siiva·····
528.' '~~n~iséó' 'Bà~~o;ó' 'u~iiôà""'"
'.

.

Classe: EStenodactilógrajo

443. .vera Antonio Martins

......... ~

-.-

Referência VI, com diferença de
vencimentos de Cr$ 346,80
1. Icaro de Almeida Emanuel

419.' 'M~l:i~' jô~é' 'ci~~' R~i~""""""

488. Aurea Verde pereira da .Süva

José Ruben Filho
Orandy de Andrade
Silvia Elliot Reis
Referência VI COm diferença de
vencimentos de Ors 300,00

1 -

.

'Pj;·~; d~' M~;;ci~~ç~'

Referência VI

'22: 'Eg,icii'à 'Â~~~'d'~ 'M~~tei;o""" ~ ..
23.
24.
25.
3 -

37'i: 'R~~'~t~ 'F~l:r'ei~r 'ér~""""'"

409':

Referência V

.'9.' 'itÚg'üeI' 'Daiha'" .,..............•
........................................

.

123 -

Referência Base

'73~ 'jõ~é' MM;óii~"""""""" '"

ii6" 'jâi; 'F~~;ei;'~ 'ciá' c;u~
117. Manoel Mariano de Moura

:..

ATOS

55. Manoel Fernandes de Farias

118. Martiniano Lacerda. Pinto
119. José Marques dos ReIs
120. Tercilio Tenorio de Albuquerque
121. Antonio Borges Filho
122. Benedito Gonçalves de Oliveira
123. Luiz Bomfím de Oliveira
1 -

......................................
63. José. Joaquim de Souza

'74: 'syivi~' Dãiriã~êên~' 'p~i'it~~""'"
'89: 'Antonio' 'ped~~' ·paiãgai···········

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

Referência V

133. José Feiuüza de Paulo

1. Luiz oamno de Oliveira

140. Cirillo Moraes

Código A-I01.9B

·16{i.· E;ta'~isi;~" d~' ·F1-ei~s·.·····'····
'180'.' ~~ãn~id~~ . R~fu·igu~· .Mo;~i~~' .
i's'7'" G~n·tii .AI~&: ·B~·ti~ta
.

217 cargos

Referência Base

217 -
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DO PODER (ExECUTIVO

......................."

36. Helio Cordeiro de Jesus

. . .. .............. .... . .... .............
199. José Bezerra dos Santos

'si: 's~~er~~' T~~ares "d~ ·SÜ~~······

2oi~·JÓSé·o~t~i~o··Fiih~·········~···

109. Sincinato de Souza Cl'UZ

207. Luiz Gonzaga

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

i2S: 'Í~~' :jôs'é' B;.~:U:êis~o··············
......................................

141. Edson Pereira da Silva

.210.
212.

2;14. Ravmundo de Macedo

Í93.' 'ô'enúi' ;hei~~' ·Ú~·a:.·············

198.

199.
200.

201.
202.
203.

204.
205.

206.
207.
208.

209.
210.
211.

212.
213.
214.

215.
216.
217.

Jor-ge Ribeiro da Silva
Paulino Alves da Silva
Rarm undo Pinheiro Santiago
Juvenal de Lima
Severino Abigail do Nascimento
José Miguel Filho
Raimundo da, Silva Reis
Raamundn Ferreira Lima
Sebastião Agostinho da Silva
Sebastião Martins da Costa
Libertino Pedro Corrêa
Elias Batista da Silva
Nelson Pereira dos Santos
Rubens de Souza
Salvador Mulero
José, Joaquim da Silva"
Geraldo Bersol de Paula
Pedro Rodrigues de Morais
Manoel David Feitosa
Oscarlíno Siqueira Machado
Sebastião Ribeiro da Silva
J'Gâo de Deus Silva
Amerjooipaea de Castro
Daniel Pereira de Carvalho

.......................................
218. Sebastião Leosino de Jesus
.......................................
231. Custódio Félix da Cruz ~
232. José Gomes da ative Filho
233. Euclides Bino
234. Gomes de Morais

235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.

da Comissão de Classífreaçâo
de Cargos, adotada na 290~
reunião cuja ata foi pubhoada
no Diârio Oficial de 2 de agôsto de 1962.
Série de Classes -

'ii: 'j~~é 'Tii~~ane""

...

-

'.'

~

."
"

Pintor

Código A-105.1'Ü"-C
98 Cargos

Código A-I(l1.8A

Referência Base

Joaquim Alves carneiro Filho
Vidoca dos santos
João Morae,s de Farta
Jorge Antônio Machado
José Brito Sobrinho
Erebastião Marques
Antônio soaTes
Obs.: Enquadramento vigente a.
partir de 18 de outubro de
1962, de acôrdo COm a decisão

280 Cargos (39 vagos)
241 -

.

Raimundo Eduardo Souza Càr-

doso

iss: 'Fr~n~'i~bõ' ~. SÜ~a"""""""
194.
195.
196.
197.

Manoel Peroaig do Nascimento

95 Referência-base:

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

. 47.
. .

Wanberto Rocha Mergulhão
,

.

A'lIOS :Do !PODER
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51. Euzébio do Nascimento

.......................................
35. Alexandre Cataldo

.

. . , , . . .. .. . . . . . , . . . . . . .... . . , .. . . . ...
Coelho de SOUZi:1
América Lopes
E·dmunào Aragão de Andrade
Aíoisío Gonçalves Pereira.
Lázaro Campos

91. Pompílto

02.
S3.
94.
95.

3 Referência Ir
1. Luiz Reggl
2. José Ribeiro I
. 3, Silvínc Angelo Cezar

[EXECUTIVO

João Gomes da Silva
Manoel Marques da Silva
Antônio de Paula
Raymundo de Jesus
EdSon Veneziano
Mandej Aprtgíc Sobrinho
Mário Afonso dos santos
Armando Leite
Amaro Prancíscn da Silva
Cesárto Felipe
170. Lourival, de Araújo Silva
1.71. Benedito Mauricio V~lle
Souza
172. Paulo Líre Rels

16G.
161.
162.
163.
'164.
165.
166.
167.
168.
.169.

de

Códigú A-lü5,S-A
221 Cargos

Código A-l(l5.S-B

~'37

vagos)

184 Referência-base

172 Cargos

','

"."".' P~d.{·~· J(;t'~ .d,~' .sii;~

1'72 Referência-base:

.. 3'.' j'õã;' B~tl~~' 'ci~' 'Âg~a;"""'"
4. Edgenes GOmes Batista
5. Waldyr Lourenço dos Santos

16. Agenor Pereira da Silva .
,

:

..

,.

"

21. Antônio Machado

........................................
29. Juvenil Cunha sobrinho
........................................

23, Ataíde do Nascimento
25. Benedito Anastácio

26. Francisco do Amaral
27. Geremo Mauro

37. Antônio Moreira

74. JOGé Ramos da Silva II

'10'5'. ''1'~~ . F~l:~~~~i~s· .F~~i~'

,..

Joaquim de
..33.
. . .... . . ..... . . . . . . . . .. .... . ..
38. José Alexandrrno da Silva
ASS1S

133. Antônio da Silva Bueno
~().

JOSé Ubirajara Lima de, Moraes
Mário Nunes de Souza
Alcides de Oliveira
Antônio da Silva
J oao Figueiredo
140. Lartstão Prancrsco da Silva.

135.
136.
137.
138.
139.

141. Angelo Rozen Neto

142.
143.
144.
145.
'146.

147.
148 .

149.
150.
15l.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.

Flodomar aose da Silva
Arsênio Rodrigues Milho
Arnaldo Gracíano Procópio
José Elkaim
S.a.ntanaAntônio Costa
Severino R-amos da Silva
Aparteio Corrêa GodOY
etcuran José do Nascimento
José Antônio Cândido
Plínio de Campos Leite Filho
Soltndo Pedro Celestino
Ary Alves da Silva
José Ricardo
Arnaldo José de 'Morais
Djaíma Alves Barbosa
Manoel Agostinho dos santos
Paulo Batista de Oliveira
Joâo Andradê da SQva

Juvencio Bueno de Olíverra

.

.

42. Nilson Aqumo

77. Odilon Leopoldo dos Anjos
,.

;

81. Paulo José

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

9'2. Romaria Oiprtano de

Onveira

.

96. Salvador Adedonso
:·ús'.· Binva.l . 'I'hornaz .........•. " ••••.
'
,
.
122. Arthur Pereira' Belém

.

12$. Izaec Oarrreiro de Oampog
131. Edgar do Nascimento

.

.

134. Alcides Ribeiro dos santos

.142.

,

José Severtano

148. Sebastião Manoel

.
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classe -

Código A-301.8-A

Ajudante de Pintor

4 Cargos

Código A-106.5

4 Referência-base:

11 Cargos

1'1 RefNência.-base:
Manoel. de Souza I
Aurelínc Guimarães Damásío
Roberto de Souza
Antônío Pacífico da Sllverru
Agurmar de Souza
o. Augusto .ranuano
7. Benedito Augusto dos Santos
8. Emílio Sebestiâc LO'lJe~
9. Alfredo de Souza
10. Onofre Lima da Silva
11. Manoel Maciel de Souza

3. Benedito Jacinto de Mello

1.
2.
3.
4.
5.

Classe -

4. Arlindo da Silva

..clusse -

Vtdraceiro

Código A-3{)3.6

10 Cargos
8 Referência-base:
:. o

7'.' L;;nt;h~'

~i;' sii;~"'"

o·,

~

o·· •••

8. Manoel Pereira da Silva.
1 Referência VI, com diferença de

Auxiliar de Artífice

vencimentos de CI'$ 1.927,20:

Código A-202. 5

1. LUlZ Gonzaga Nobre

216 Cargos (27 vagos)

.......................................
1&1.
1162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.

189 Referência-base:
Alcides Alves
Manoel Augusto Marques
Ovtrno jqepomuceno
Ary de Almeida Santos
Gonçalo José Teixeira Filho
Alcebiades Guimarães
Mário de Oliveira Peritas
Moacyr Ramos dos santos
Pedro Alves de Souza
José Figueiredo
J03é de Souza Neto
José Díonís.o Cruz
JceJ Teodoro da Silva
Agostinho Senão dos santos
Eudilio Ferreira 'da Silva
El'3s Bezerra dos Santos
Expe-dito Padre Batista
Jorge José' Horohretter
Francisco Avellno Costa
Sebasuáo José Bruno
Joâo Monteiro Alves
José Porftrto das Neves
Lázaro Jcrdení
Porfrto Bernardes Dias
João Rodrigues de Paula
paulo Conceição
Waldema.r Lemes dos .E'lant.""'.!5
Stdrônío Gomes ôa Casta
José Veríssímo 'da Silva
Série de Classes -

1 Oargn
1 Referência-base:
1. José Ignacío Filho
Cíasse -

Artitice de manutenção

Código A-3G5. 6
977 Cargos (39 vagos)

SOU Referência-base:
o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

39.
.,67.

Sebast.ão Rolindo de

Souza

.
............................... .... - ....
:

Francisco

"

Mar~a

,

109. Manoel Mathias -dos Santos

121. João Préncísco de Almeida
125. Oscar Santana Lima

137. João de Oliven-a

.......................................
141. Alberto Alves Martcns

193. Ismael Corrêa Dantas

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

254. José Luíz'<de Lima

26{). Paulo Manoel dos

Cauüate

-..

Santos

393. Flortcto Alves de MeireIe,s
396. Antônio Agostinho de Oliveira.

3 Oargos
3 Referência-base:

S'.' c~~~~iht'ó' Aili;~'h~'

de Classes conserraaor de
Material Rodante

C6digo A';'304.6B

Código A-3Ü'1.lO-B

lo'

Serte

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

Na~~~i~':'

400. Alcino da S:lve,
oo
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1 Referência VI, com diferença de
vencimentos de Org 326,OQ.

1. .Iosé de Souza Ribeiro
1 Referência. VI, com diferença de
vencimentos de Cr$ 995,30.
1. Antônio Alves de 'Souza.
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos de o-s 2.198,00.
1. Natenael Coelho Seco

1 Refei"ência VI, com diferença de
vencimentos de

crs

3. ~6,OO.

1. Carlos Fernandes
Amaral

-Gomes

do

1 Referência VI, com diferença de

Série de Classes: Compositor Mecânico

Código A--405-.10C
3 Cargos

3 Referência Base

"3 ·Â~Y· ·pàr~i-lhô~'·········'·'·····
Código A-41l5.9B
6 Cargos (2 vagos)
4 Reterência Base

vencimentos de o-s 4.850,00.

1. Roberto Romariz

1. Elísio Oliveira Lima
Classe -

"4.' ·s~;éey· Moiúeí;~' oü~emey·······

Arütice Maquinista

Código A-3D7.6

Série de Classes;

22 Oargos

22 -

Referéncia-oase:

[

Jooé Anatólio da Silveira
14. Jair Pires Corrêa
13~

.

21 Cargos

21 Rererência Base

21 Manoel Moraes Filho

17. Sever.no Bemcío de Otrveira

Código: A-407.9B

18. Nelson da Silva Ferreíre,

Manoel Vitorino Filho
Levindo Cândido de Oliveira
Francisco Antônio Faria
Olaudomiro Laurindo de Jesus

Serie

de Classes -

32 Cargos
32 Referência. Base

... ,

.

4"2 Cargos

8 Cargos

Código A-41l7.&A
(20 vagos)

1. JOã.o de Oliveira
2. Alcides Carlos da Silva

Código A 4D1.8A
11 Cargos (3 vagos)

13. EUa Domiciano Dias.

.

8 Referência Base.

.

Série de Classes:

Tipógrafo

Código A-4G8.110

6 Cargos
5 Referência Base

Série de Classes: GmvaclOr
Código A-403.12D
1 Cargo

1 Referência Base"
4

'i: ·Â{â~· Angei~:············

.

22 Referência Base

8 Referência-base:
7. Otavio da Silva Pin ')

. '7 : 'j~~é . Ma~'i~' ·P~~i~~·

, ,

29 .José Lopes Filho
30 Zacaria José Gonçalves
31 'Anastácio Barreto Filho
32 Afranio do Amaral

6. Nilo Amortm
Oódtgo A.401.9-B

":.;j

, , ,

'28: 'Mcill~ei" viCia:l' 'd~' Bl:Ú;··········

Código A-4Ü'1~10-C
6 Cargos

6 Referência-base:

,

17, João Dias

Compositor

~

Impressor

Código: A-4\)7.100

15. Joaquim Lopes da Silva
16. Manoel Gentil Corrêa

19.
20.
21.
22.

u

.

1 Referência II
1. Maurillo Rodrigues 'r'oledo,

.
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1. Luiz Lourenço de Freitas
2. Osmar dos santos, Costa

Série de Classes: Cozinheiro
Código A- 501. 8B

Código A- 502.5A

125 cargos
124 Referência Base

iiõ: 'Sébasti~~' pii-l~' 'T~ixê{r'~"'"

.••

111. Américo Alves Paríae
112. Apulcho Inacíc da Cunha
113. JOM oandído da Silva
114. José Nunes Barbosa
115. Silvio Duarte Ribeiro
116. Marins Raimundo dos santos
117. An tania Martins
118. Ernesto Paulo de Miranda
119. José Te1xeira Duarte
120. Argemírc Gomes
121. JoS·é Ferreira
122. Severino Manoel da Silva
123. Augusto joerreíra couto
124. Míguel TOrres da Silva
Código A-501.5A

125 Cargos (39 vagos)
f ~ Referência Base

.... . .. . .. .. ... .. . . . . . ... . . . .... .. .. ..
5. José Moreira da Costa

'iõ: 'Âiir'ed~ .M~nt~i;~ .d;.' _có;~~içã;' .
·ii.' 's~bastiã~' ROciTig'~e; 'd~s 's;~'t~~' .
'20" 'E~~iicie~ ~ciô;' sa'rit<;s 'Mail:~' .' .
44': 'wâ~êü; .Pi;t~' 'da .b~~~êicã~ .
'55: 'j~~é . F·er~·eii·~· d~ .s:;rrte;s'. Filho'
'69.' 'j~Sé 'R;ci;ig'~;s"si~'ã~;
.

2 carcos
2 ReferênCla Base

.'2" 'Àn'to~i~' 'Tei~~ir'á . ~- .. ·súv~· .....
Série de Classes: Garção
Código: A-503.7B
8 Cargos

8 Referênci-a Base

.'i: 'josé .di.cÚútâ·
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Códig.Q A-503. 5A

9 Cargos
9 Referência Base
1. José jnrancísco Ferreira
2. Joaquim Ezequi'el dos Santos
3. Luiz Simão
4. José Joaquim de Souza
5. Antonio Melito
6. João Alves LOureiro
7. Ivo Coser de Melo
8. José Fernandes Dantas.
9. Sebastião Mendes de Lira

Série de Classes: Copeiro

......................................
Classe: Auxiliar
Código A501.5

11 Cargos
11 Referência Base
2. Aristeu Firmino da Silva
3. Maria Cabral de Macedo
4. NUma Tavares Maia
5. Ozórlo Bezerra. de Araujo
6. Celina Maria Machado oost0,
7. Dyla _Laranjeira Coelho
8. José Barbosa Soares
9. Marta Mercedes Vieira Xavier
10. Marilia Dias Machado
11. Mario Elias dos Santos
Série _de Classes; Padeiro
Código: A-5O-2.8B
2 Cargos
2 Referência Base

.

Hermes Gonçalves' Rosa
Manoel Martins de Azevedo
José Faustino da Rocha
Cízenando Alves de Miranda
JOSé Saviani
Luiz Marques Batista

Cód1g.Q A 504.6B

84 Cargos
82 Referência Base

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

20. Antero José da Rosa
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
'74.
75.
76.
77.
78.

p<-.vulino Alves
Edesio' de carvalho
Nilton Ferreira
Ruben Fernandes.
Antonio sebastião da Silva
jarancisco RIbeiro do Nascimento
Aida·M.achado
Antônio da Costa. Miranda
Olga da Silva
Geminíana Assunção Santos
Maria de Aquino
Maria J0Sé Prma
GeraJdo carvalho Duarte
José Antonio Leandro
João Domingos Afonso

~90

ATOS 00 PODER !EXECUTIVO

79.
00.
81.
82.
1

2. Francisco Xavier de Moraes
3. Wilson dos Reis Silva
Série de Clceses: Car-pititetro

Simão Bonlfacio da Cruz
Filho
Augusto Lourenço de Carvalho
Manoel Lopes de Andrade
Referência VI, com diferença de
J~foMartins

vencimentos de

c-s

Código A-6<J:l.12D

57 Oargcs
55 Referência-base:

326,(lQ.

1. Euclides vescoocetos Abreu
Código A-504.4A

.

.

.
.

• '9'.. 'Ait'r'e~cl~ ~q~e~' d~ SD'~~'

84 Cargos (21 vagos)

24:.'

63 Referência-base:

.'9" 'éi~~l:a:' Mo~'t~i;~' d~' .So~·z;;
.
'14'" Ivúirlã: Be;tri~ 'i.J~~"""""'"
i~i.· M~~i~' d~~' DO~~ .dê 'Ar'~~j'o '6~:
pos

Ai';a~~

.ê:a:bl:ãi

'56: ·.A;.·Íi~d~·

cios"s~~~'s""
_2 Rererêmcla I

1. Bernardino Lemes
2. JOã0 Restam
Código A-601.lOC

114Ca.rgos

~·1·.· D;.i;~· Gõ;~i~és' si~õe~"""'"

23',' ·M·~.r·i~· 'p~t~h;~ .'d~' '6ii~'~i~a'
25',' M~ri~' J~~é' \7Úei~
,

.

114 Referência-base:

·5'.' Bê~ig~~'

.

'F~;;~i'r'a:, . cÍ~' 'é~Ít~~iç~~'

.

ss': I~~bél' 'RibBi~'o' d;' sú~~···"······ ·7'.' Mâ~i~iÍt~' F~~ã~'de's' .R:;dl:ig'~e; .
'23: 'Tik; .FeÜ'x '<k' sii~~
,
45',' M~rii-t"a: 'd~' 's;,~to~"""""""
.
.48',' Hé;~iri~' de ',D'e'~; .L;e'lg~~ .; . írii: 'óe~€t;i'~ .Pe~~i;~' Bõ;g~
104. Amerfco José Barbosa
54',' ROsã~·i~ . Al~~~' 'd~' sii;~'
. 105. Alffonsc Kraínskí
55. Plortnda Rodrigues Marques
fJ3. Nilza de Morais Maia

57. Paulo Mar-tins dos Santos
58. Benedito 'Perel1',ada Silva Sobrinho

59. Alzira Nunes Machado

111. José Eli Bezerra
112. Fidelis de Menezes

60. .María Vitorina
61. Emma Alda 'phomas
6,2. Arestruza Lop-es Bastos
63. Hilda gmjlia Meireles da Silva

113. Luiz Corrêa de 'Lima
114. .januárto Francelino do
mento

Série de Classes: Barbeiro

12 Cargos
12 Referência-base:

172 Referência-base:

Júã~' Bâú~i~:

'10'.' José' .Ài~es' 'Di~i~

'

11. Olarímundc José de Freitas
12. Adalberto Horácio
Código A_506.5A
12 cargos (9 cargos)
3 Referência-Base
1. Luiz soares da Rocha

Nasci-

Código A-uQl.9J3
17,2 Cargos

CódigoA-5ü:S.8B

.'5':

lOS. Mario Ferreira de Paula
ld}7. João Pinto de Melo Filho
1"1'3. .Ioâo Campos Nogueira
109. Francisco Augusto do Nascí-,
mente
l!O. José Rodrigues de Moraes

.
.

·'7': ·6i;J.:i~d~· M~~d~~' d.'e' 'P~;,~\_i;"""
'M~;~i~~' .B~~~'~'oo'

·ii.. 'iz'a'b~Ú;~'

.

'48: 'j~;~' R~;~' sa,nt'~~;"""""""
'54',' 'jõã;;' P~l:;i~~' 'doo .S9.·~tos '
~
'57.' 'M~,~õ~i' s~tã~~· FÚiJ.'d··········
'is: 'Ge~aid~' 'Ptr'e',g' 'ci~' oú~~i;a:""" ..
........,
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74. José de Mello

122. Waldir Thiago Tristão

·âi: 'Ãi-Y' d~ ·&;uz~· R;~··············
'89: ·Rall"1ã.~· ·6â~dOS{;·················

i29: ·is·s'â~· TecKiõ;~' Mà:c'hãcto······ .- ..
.................................... ..
139. JOSé Alexandre da Silva
......................................
-

iói.' 'jô~~i~ ·ci~· CM~~' d~ ·&;u~â·'····

161. José Teodoro de Oliveira

..................................•...

ii9:·joã,~· s~~;é~' B~en~··············

163. Geraldo Caetano da Silva

iia': R~~' Lui~ 'ci~' scüt,~·············
Ú9.· 'jôã~ ·B~ii~tã.· ·d·e .M~l~
.

164: .

i4~: 'igri~i~ . d~· ·6ân~ih~· ~~st;o

16"i: Jó~,q~i~

·pe~·~i;~· d~'

AniD·lli·~

. .

.

Série de Classes:Marcene1ro

·M'ãcectô·····

Manoel grtgído da Silva
Emvgdio Lopes da Rocha
Raimundo Divino de Alencar
Agenor Domínguea
Timoteo Ajala
Pedro l\,!Iachado Nobre
Luiz de Lima
Jaime .Iosino da Silva
Benedito Nobre da Silva
Agrício Lucena
Manoel Rodrigues da. Silva I
.Ioão Pereira Marreco
Joaquim Farias
Alfredo João Damaceno
Ezequiel Inacíc Colares
Juventino Ribeiro de SOuza
Gilberto Lopes de Siqueira
Raimundo Bezerra Dias
Código A-601.8A

229 Cargos (54 vagos)
175 - Referência Base

......................................
4. João Pereira Severino

5. Luiz Gonzaga dos Santos
6. Oswaldo da Silva

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

Ferreira
'3·5·.: ·Ge~;'id~· F;~~~is~~ 'de' p~~i~·····
'4i: ·j~;é· de' ·so~~~··'············· "..
·50.' 'j;mé' pe;ei~~· ·Vid~i··············
'00: ·Â~ü~a:r· ·.ió;é· d'~' c;ü~·· '.~"""

DÚ1~'

i76: ·p~d~·(; 'd~ ·so~w·e ·sü"v·s,·········
Código A-603 .12D

lflZ. Al"i, Batista
15.Q. Afonso .Iandíroba dos santos

1)0.
15$.
157.
15-3.
1.59.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

,..

.

8 cargos

Referência Base

8 -

......................................
8. Haroldo de Souza e Silva
Código A-BOS.l0C
17 cargos
17 - Referência Base

.. ... .. .... .. . . .. .. . . . .. ... . ... ... ....
5. waldemar Damasio
......................................
17. Paulo Braga

Código A-603.9B

26 cargos
Referência Base

26 -

'i6: ·G~te~b·e·rg

·Ê~·rb·~s·a: ·B~mfim····
18. Gonçalo Maestu

'2i: ·Â~·g~;t·ô ·sÜ"v·e·ri~·················
22.
23.
24.
25.

Odilon Pereira de Andrade
Etelvino Lins Fialho de Azevedo
Gregotic de -vasconcelps
Antonio Marta da Conceição
26. José Rodrigues Garcia
Código A-603. 8A

29. João Emidio

35 Cargos (11 vagos)

.

24 -

Referência Base

Ferreira

16. Abdon

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

Classe: tnistraaor

'93: ·~~~io· ·pe~~ir~· da' i:úivã·······
'96.' 'i~i;;e~ ·P·e·ci~~ 'd~' ·siiv~··········
....
.

43 Cargos (5 vagos)

86. Benjamim de Arruda

'

.

da Silva

Oódígo A-BOB.8
38 -

Referência Base

.................................... ~/
34. Heitor de MOUra

Aros DO IPODER IEXECUTIVO
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Série ae cnaeeee: Eletrtcista InstalUdor

35. Luiz Oamargos Soares

36. Claudíonor do Nascimento
37. João FOrtunato Pereira
~8. Amílson Theodoro Soares

sene de
7 -

·.ri

j,à~é

Classes: Alf!(,iUte

15 -

Código A-701.9B

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

7 cargos
Referência Base:

14. Antonino Alves da Nóbrega
15.. Caetano Si! veno Maglianc
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos de o-s 5,60

.

. p'e~~i~â' L~~,i

1. Pedro Fmcati
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos de crs 240,40
1, Antonio pasquarellt

Código A-701. 8A
9 Cargos ( 4 vagos)

5 _

Referência Base:

·'5: 'À~ial€à~~'

'G~~~lv'e's' .ció;. 's~ntos'

Classe: Costureiro

37 -

9. Nelson Batista Filho

26 Cargos

Referência:

·iâ:' Ai~i'r'~ 'Ast{iárrâgà'.············
19.
20.
21.
22.

Adosina Tavares de Almeida
Benedita .Jamila de Almeida
Leondlna Xavier Leite
Estelina Soares Freire

33.
34.·
35.
36.
37.

23. Francisca de Oliveira Francisco
24,. Maria José Gomes
25. Olínda .êmélía Píerre Jorge
Série de Classes: Eletricista f>Enrolaaor

Código A'801.10C

8 -

8 cargos
Referência Base:

6. José Zacarías Rodrigues da Silva

13 4.
11.
12.
13.

Código A~801.9B
13 Cargos
Referência Base:

Mario 'de Jesus
Luther Câmara Lomba
David Rocha
Vícente Rodrigues de Miranda

Jorge dos santos
Luc10 Mota
Oswaldo Oardozo
Arthur de Almeida Santos .Iúntor
José Xavier da Silva
Código A-802.9B
56 Cargos
56 - Referência Base:

.. ... .... . . .. ... . ... . ... ........... ...
4. Jorge de Almeida
......................................
26. Antônio José de Souza
....................................
32. Lauro Francisco da Silva
. . . ... ... ... . .. . . . .. . .... . ........ . .
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Marcflio Pimentel

jzaltmo Martins Filho
Manoel Mattos Pereira
Manoel Tomaz Monteiro
Cíclinío Maia
João Pereíca da Fonseca
Abdelcarder da Silva
Marcelmo Leal de .Iesus
Antônio da Silveira
Prancísco wenceslau Braga Nascimento
56. Manoel MiraIfda

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

"

37. Durval de SOuza Ribeiro

.

Código A. 8'02 .8A
75 Cargos (lO vagos)

Código A-80l. 8A

18 Cargos (16 vagos)

65 Referência-base:

2 --:- Referência Base:

·'2: .V~id~~i; . ;hei;~· 'de .Fa:~Úl~'

·

Código A-002.10C
37 Cargos
Referência Base:

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

Código A-702.5

25 -

Código A·S02.12D
18 Cargos
Referência Base:

'

.
.

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

9. David ãristcteue Fernandes

ATOS DO PODER iEXECUTIVO

11.

seoastrão Alves da SilV9,

77. Walter Arthur Müller

13'"

"jó;é '~~ila:t"C;"""""""""

64. Arnaldo Menezes

20: "Ã;;tÕillQ . G~~'çal~'e~ . d~"
:yj:'j,ôsé . 'Âiv~~ . d;. . 'biI~~'

M;tÕ;;"
.

.

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

41. João de Carvalho

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

45. Júlio Henrique Coemo
46. Raimundo Gomes Nonato
47. Adernar Pacheco Marinho

65'.' G-~~;id'~'

'ci,~~' Ch~g~~' ·Vitól:·····
66. Silvér.ío Bento dos Santos

.

")érie de Classes: Bletrícietà Operador

Código .A.803.12D,
37 Cargos
35 Referêncta-oase:

91.' E~~Úd'es Bezerra
92. José David .de souc,
93. Vicente Andrade de Lucena
94. Jo-ão Pedro da Costa TI
'95. Antôni-o Pelíctano Gomes
96. JOsé de Morais
97. Moacir Aurélio Ferreira
98. Perciliano Ba tista d.a Rocha
99,. Francasco Soares
lHO. Gabriel Alexandre pontes
10l. Sebastião lVIatias Dantas
lú2. Ped-ro Antônio da 8U~!~
103. Boutangtr Agripino de L-àStl-o
104. José de Souza Brito
105. José Ribeiro Dias
100. Astrogtldo Fílgueira da

108. .roao Felinto da Rocua
109. Manoel Alves de Carvarno
110. Walter Rodrigues
111. Benedito Manoel Gonçalves

33. Elmano da Silva Bahienses
34. Prentice Peres de Gusmão

Código A.1lO3.8A

35. Aménco Vicari

148 Cargos (39 vagos)

Código A.803.toC

!<J9 Referência-base:

74 Cargos

7. Edno Lemos Roffe

...........

74 nererêneía-bese:

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

9. Delclo Santos de Menezes

.

'

9. João Batista Telles

14': 'futtÔni~ F~i{~ ~ da' sú~~·· ,...
15. Enéas -te Oliveira Rodrigues
17. Raimundo Ferreira Braga

20. Ulysses Alves dos Santos
.................•....
55. Daniel de Oliveira Gayâo
69': D~~{ngoo' 'N~~~~'

enve

107. José Antônio do Nascimento

'de . ·Ai·~hj~····

70. José Luiz da Silva
71-. Paulo JoM Alves

..

..

,-

28. Ed":lon Aloertassí
'

'o •.

30. João Lebte

72. José Gonçalves da ..:lUva
73. Antônio Pereira de Lemos
74. Alcides Díogo Teles

..........

45. Fidelis Nunes Peixoto

. .. . , . .

.. ... . . .

........ ..

.

.... .. .. . .
.

52. Bernardino Carmello Soares

Código A. 803. 9B
111 Cargos
111 Referência-base:

55. Bianor Baptista
. , ...

.. . ..

. .

60. .Iovelíno ,Gonçalves cortes

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

65'.' 'R~im:~Í1do Lamaía de Onveíra

4. Amaury Santana

66. Sebastião Damásío de Oliveira
67. Aluizio Mathías

9. Josué Joaquim, da .Cunha
25. José Maria Nunes
26. José Joventíno dos Santos
27. Osmarmo de Souza Gomes
.,
. . ..
54. Manoel da Silva Golobovante

77': R;i~undo

58. Manoel Felix de :v.IoUIa.

91. Nedíno Franco Capela

. ... ....

.

..

SÜ;~: ·i.i~;···

.

83: Sêb~st;ão . At;.tô~i~· Bati~t~"" ...

ATOS DO IPODl!;R iExECVTIVO
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93. Tarcelínc Felipe da Silva

.

99',' JO~ A~tõ~i~' M~~Ún~'

... " .....

Série de cnassee. Artífice de Apare-

Telhas de reiecomunicaçõee

17. João Rocha de Lima

Código A.8ú4.12D

2 -

56. p'rancísco Canindé da França
57. Helio Pereira de sant'Anna
1 Referência I
1. Lucas dO.':. Santos
Código A-903.SA
58 Cargos (15 vagosj
43 Referência' BaSe
1. Waldemar Fernandes Testa

'z;;:: 'j~sé 'seici~i"""""""
30. Domingos paulo Sobrinho
........ . . .. ...... .

3 Cargos
Referência-base:

"

42. Benedito Nogueira Mercier

2. Marfío de Oliveira

1 Referência li!
1. João JúUo Menocci
Código A.804-10C
7 Cargos
7 Referência-base:

Código A-l104.9B
8 Cargos

5. Pedro. Siqueira
6, Wilson Francisco Lucas

8 Referência Bas'e

......................................
8. Níoanor Ribeiro da Silva
Código A-l104.8A

7. Geraldo Magellí pereira Pinto

11 Cargos (7 vagos)

Código A·&04.9B
11 Cargos

4 Referência 'gase

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

11 Referência Base

4. Enoqua Salles de Araújo

Série de Classes: Bombeiro
Híâréulico

2. Newton Mow'a
9. Edmundo Lázaro de Barros
10. Adelíno Lourenço Filho
11. warcema- Tacci

Código A -1201.10B
140 Cargos
1~ Rofe~ência Base

Código A-S04.8A

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

14 Cargos (5 vagos)

9 Referência Bas-e

......................................
3. Doríval Moreira Pereira

.......................................
a.salomão Dantas costa

Série de .classe: Enteladór e Est Ofado1

Código A-gn3.1'ÜB

58 Cargos
57 Referência Base'
30. Sebastião de oliveira
5,3. João gobreira
54. Agrtmai- Alexandre da Cruz
55. Joaquim Oorrea

.

Série ele cuieses, Galvan0plasta

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

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

.

~

...

'

.

117. Marcelíno da Silva
118. Benedito Pedro Avna Soares
119..José caldas Silva
120. Osmar Pinto de Oliveira
121. Alzerrúro Fernandes
122. Emidío João da Silva
123. Horácio Rocha
124. Isaías Xavier
12'5. Leonísio Araujo
126. José r-cnctsco- de Oliveira
127. Sebastião Brasllinc
128. João Batista Ferreira
129. José da Cruz
13Q. Braulino Alves da Silva
131. João Candido Francisco dos San.
132.
133 ~
134.
l?:i.

tos
Enock Ribeiro

Izael ganehes Medina
Pedro de Oliveira Mata
Benedito T'êix€'ira
136. Oscar peres da Silva

295
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137.
138.
139.
140.

Série de Classes: Mecânico operador

João Pereira da Costa
Manoel Paulo da Silva
Isaías Ferreira Nobre
Orlando dos santos Barbosa

Código A-1301.12D

36 Cargos
25 Referência BaSe

Código A-l2lll.8A.

140 Cargos (13 vagos)

4. Adolfo Edelmger
5. Roberto Manoel Plauzlno

122 Referência Base

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

'

19. Lino Carvalho do Nascimento
29. Raimundo Nonato Braga

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

.

35. Ernesto Alexandre de oliveira
36. Geraldo Proença

. . . ........

.

.

41. Duvaldo Fernandes

.
.
.

'19. Aurelio de Freitas

59. Florindo, reines da Silva
61. José Figueiredo

16. Pedro Gu-edes Bezerra

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

5 Referência I
1. Baptista Limonete Junior
2. Jorge Joaquim de Souza
3. Jose Ferreira de Azambuja
4. José Rodrigues Camachc
5. waldemar Marquardt
2 Referência TIl
1. Helio Plácido Saraiva
2. 'Vilson Maríns

.

Código A-13i}L1OC
. 74 Cargos

77. Rubem Muniz
37. Jarbas Thiago

13. Nelson Calísque
14. Manoel Gonçalves pinheiro
15. Alessío do Prado

74 Referência ..base

Müre110

88. Mauricio José de carvalho

89. Joaquim Pinto de Assts

2. Arlindo Teixeira

97. José Joaquim Monteiro

7. ,Julio Edmundo Knak

104. Lourival Severino dos santos
J.10.
111.
lI:?
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

42 .. Ilar-ío Belle

Luiz Ribeiro Dantas
Manoel Ribeim Dantas
Ostíano José Rodrigues
Francisco Martins de Lisbôa
Julio Morrtnho da Silva
Luiz de Carvalho
Manoel Gonçalves
Nelson Mal'ins de Oliveira
José Emidio da Costa
Manoel paulo da Silva
José Benedito Pinheiro
Paulo Antonio
Darcy Gadelha Braga.

4B. Humberto Ventura,

......................................
56. Jorge Delfino de. Lima

00. Benedito Pereira de Lima .

..................................... '.
71. Abelardo Dias da Conceição

72. Wilson Lamartíne de Fiarias
73. Nilson Trindade
74. Odmar Freitas Guimarães

Código A-1301.9-B
110 Cargos
110 Referênela.base
1. Miguel Antonio de Oliveira

Classe: Auxiliar

Código A-1202.5

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

1{) Cargos

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

48. Ney Gonçalves de Oliveira

56. Geraldo Corrêa

10 Referência Base

.................... -

6. Sínesío José da' Silva
7. Ignacío da Cruz

8. Benedito Evangelista

9. Francisco Brandtnn Barbosa
10. Lidío jgnacío Nunes

.

60. Benedito Pína Barbosa
65. José Rodrigues dos Santos
66. Almir José Ribeiro
67. João -Alves do Nascimento

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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Joel Francisco de Souza

85.
86.
87.
88.
89.

Remoli rrrmperío
Jovino Nunes de Paula
Bonífacío Torres Walter
Gísaldo Cabral de Moura

90. Gargania de Medeiros Dantas
91. Irmeu dos Anjos
92. Guilherme Ferreira. da .Silva
93. Mario Freire da Costa

M. Demetrio Henriques de Carvalho

Bastos
95. Elizio Pereira da Silva Filho

96. Emiliano Pereira de vasooncelos
97. José Mauro Guerra
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.

waldemíro Oandído de Oliveira
Augustinho Luiz de Jesus
José da Silva Cunha Junior
Eldy Ferreira
Luiz Domingos
Eladio Bezerra de Menezes
Anselmo Magalhães Xavier
Dirceu .Martdns de Souza
Jurandir de Oliveira
José Ezequiel Cardoso
Benedito Mendes

109. Antonio Ramos

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Milton de Carvalho
::lausing otto
Sebastião Rosendo da Silva
Nelson Domíngues- de Moraes
Pedro Belinato
Arlindo Massaferri Dias
Elcías de Matos
João Alves Ferreira
Eduardo Nícolau -Jacob
Hilário Luiz Alves
Narciso Dias de Oliveira
José Pereira de Matos

1 .aererênc.a lU
1. Raymundo Xavier
1 Referência IV
1. Max, ao Carhní
1 Referência VI, com diferença
de vencimento de crs 9-42,40
1. Manoel Antonio de Figueiredo
1 Referência VI, com diferença
de vencimentos de o-s 2.17'7 AO
1. Clovis Francisco

110. Levi Ferreira da Silva

Código A_1302_10C
104 Cargos

Código A-1301.8.A

104 Referência.base

147 Cargos (10.2 vagos)
45 Referência.base

14. Juciel da Silva Nunes
12. Eliezer Gonçalves da Silva
2:5. José Esmer

í

Filgueira

27. Amyr Gonçalves da Silva
28. JOo"é Maria Ferreira

.

. . . . . . . ..... .... . . .. . . .. . .. .. . . .. .. ..
35 .: Oscar Rodrigues dos Santos

'46: 'Fi-~;{d~;~' 'R'O{il:ig'~~;' P~~~i~~""
'57: ·ó~o~iê·~· 'f',;~~~s' de' 'ÓÜ';~i~~:"'"
'60: ·i.~i~· Mi~~~d'~ 'de' Li~~"""""

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

..

Série de classes: Mecânico
de Aeronaves
Código A-1302.12D
51 Cargos
41 Referência.base

'23: 'F~~~'c'iM:~'

"rnglê~"""""""'"
24. Pedro de Oliveira Oassu

'28: 'L<>~ri~ài' M~chaci~' d:e' ·MO;~~.s···
29. Wilson Amendoía

24. Nilton Ferreira dos Santos
25. Antonio Dias Mattoso
32. Roberto Maiolini

......................................
3-8. Sebastião Nunes Sobrinho
41. Americo Mazzei

. ...... . ... . .. . . ... . . . . . . . . . ..... . . . . .
54. Sírio de Sá Bezerra

......................................
70. Argeu Monteiro

73. Christóvam Ferreira Lage

......................................
'7'5. Dorival Cândido Gonçalves
........... ,
..
85. Elpidio Nunes de Abreu
88. Raul Rosígnoli

......................................
g7. Mario M<lta

'00: 'j~;k' Fons~~~' d~' Eúi~~"""""
100.
101.
102.
103.
104.

José Maria de Jesus
Franklín Antonio dos santos
Romarto Leite de Morais
Paulo Míchelanc
Luiz Spera
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139. Jorge Pinho
!4D. Agostinho de Lesse.

Código. A-1302.9B
156 Cargos
156 Referência-base

......................................
7. Elizeu Corrêa de Toledo

'ii: 'F~~~~i;;;'d~ 'sü~i ·Plntõ········

.......................................
1>6. Maxíminc Gonçalez Perez

·i:i.· ·Ãd~.Yr· .R~·cil:ig~·es· . ci~' 'sú~a'
.
......................................
$2. Oscar Fraga

'is': 'Âgosti'Iiho' Jorg'e

.

141. José Hermógenes Fernandes
142. Dionis!o g'austdno dos Santos
143. Francisco Vieira de Oliveira
144. Pra.nclsco Alves dos gantos
145. Pediro Raimundo da Silva
146. José Belarmlno de SOUZ2
147. Oheüdoní-, de Souza Pacheco
148. Manoel José da Silva
149. José Paulo Oaboatan
15-{}. Manoel Perreu-a da Silva II
1M. Mario vieu-a
15-2. Natanael Pereira dos Santos
153. Mario Mantovani
154. Vllalter Siqueira
15'5. Pedro Cunha
156. Moacyr Betti Barbosa

40. Oswaldo Grecco Vieira

'{Úi: 'jôsé' ~.r'iE~il:à················

.................
71. Maxírmno

'

da

Cruz

Código A-1302.8A
208 Oargos (74 vagos)

.
.

134 Referência-ba-se

Tomaz da

costa

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

79. Raimundo Ferreira L'ma

8. Eloyr .januárío da Silva

3.'5. Octavío Alves da Silva

'li: ·Ãdàib~~t~· P~i~ot;; '<i';"
.............. -

&9. Waldemiro Pinto Pereira

SÚ~~······

13. oezartno Oandído de Oliveira

.

......................................
17. José do Nascimento

9"5. Mario Pereira. Sanches

......................................
2S. LOurival santos

1Ü'2. Bento Mucci

lOS'" \jic;~t~ .M~;Úll's'
.
iii: 'Ãicúie's' 'M~~i~i~:;' Oost~"""""
115.' Alcebtades
Hypohto
da
Morte
116. Oswaldo Mathias Pinto

Boa

119. J-oão Leite da Silva Filho
·120. Albano capela

124. Amaro Paulíno dos santos
130. Jo.1O Pedro Pragazi
131. Nelson Damasio dos Reis
132. Ariel Lemos Ramos
133. José Antonio Rodrigues r-eman..
des
134. Darcy Carlos de SOuza
135. Adolpho Madeira Filho
136. Victor Ferreira Lima
137. Edmílson pereira da Silva
13'8. Geníval Vianna Alves

3'3. Antonio de Matos Pinho

49. Carlos Scarronl

....
56.
....

~

.

Oelso cenc~

71. Itamar Vinhas

.

73. José Elias Filho

..... . .. .... .. .... . . ... ..... .. .... ....
81. Olavo Bastos da Silvá
9"4. Luiz Gonzaga Gaia

9,7. Mario Carvalho

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

105. José Roque da. gilva

io's':
.........................................

'i1';~~~i' M~~ti~' pe·r·e·iã·à·········
109. l',.'[c>rio pereira de Souza

119. Demcstenea Gomes da Silva

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

122. Antonio de Jesus Sampaio
123. Benedito de Matos

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

ATOs DO -PODER: iExECUTIVO

Série de Classes: M_ecânico de Motores
a Combustão

133. Amador d-e Matos Ferreira

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

143. Caetano Meraío

Código A-1305.12D

i4fJ: 'F;~;~i~~~' Âiv~~' d~' oú~~ire"""
Apare~

Série de' classes: Mecânico de

lhos e Instrumentos

36 Cargos
29 Referência- base

·:(' câ~tã,no' 'pé~âwi~

.

5, Pedro 'Rodrigues de carvanio

Código. A-1303.12-D
,

6 Cargos

_
,
8. Hygino de Azevedo
Lu~z

9.

5 Referêncía-base

Natanael Nery

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

1. Rafael 'I'Idon

,

,

16. Aguinaldo Mathtas Pinto

2. Fabio Fonseca

.

2'0'.' vi';eriú~:~ p~r~i~~ .c~b;~i

.

.
.

1. Referência I

2 Referência I

1. 01"1;1000 de Florio
Código 1303.10.0

1. Antonio de Santd

2. José Ianaconí

13 cargos

4 Referência

13 Referência-bas<:

·'3': A;tõ~';iô' 'M'ag:~ihi~' V;;~l~""'"
• '7'.'
. cos'ia:
.
'w'ãúe~' R~bêü~' 'd~

......................................
10. Albino Gomes COrrêa,

11. Algemiro Soares- de Mello
12. Sakia Claro de Miranda
13. Pedro atavts

~

73 cargos

. '25'" \v;úie'li~ .de .Me;"{{onç~' ..... : ....

......................................
11. Edgard Ary do prado
......................................
13. Daniel Xavier Nogueira

·. ... ... .... .... .. . . ... . .. .. ..........
5-7. Lázaro Miguel
......................................
G6. Donato de Araujo Salgado
67. Jorge de Castro

68. Aldemar Agnelo Oastetann
69. Elmo Ferertra Rosa
70: Raimundo de Andrade Mourão
71. Izldoro przdzmirski

~5.

Nicola Siviero
15. Milton de' Oliveira e Silva

72. Paulo Lacerda de Oliveira
73. Djalma de Souza Ribeiro

J cse Correa da Silva

Código A-13U5.9B
109 Cargos
109 Referência-Base

20 _ Luiz Felipe. Jorge Ferreira

Código A-130S.&A
26 Cargos 03 Va.g-os)
13 Referência-base

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

,~

3. Walter Regmaldo Gil

•• }o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • •

3. Aníbal Rodrigues de Melo
4:. Irmeu Ferreira
;

22. Abenir Páes da Silva

.

.

·... . . . . . . . . .. ........ .... ........ ... .
24. Jadiel Fontes de Oliveira

.

'T~i~~ira:

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

'pà;1Si'

73 Referência-Base

2Q Cargos
20 Referêncía-rbase
1. José Francisco de olivei-ra

• -8'.' Jâci~'

'M:ârtos~'

3. Civilio Bereta
4. Armando' Buonocore
1 Referência III
1. Carlos Ernesto Gross
Código A-130S..10-C

Oôdlgo A-13{j.3.9:B

1 f)

·'i"

n

28. Luiz Pombo da Paz

299

A'Xos DO PODeR ExECU'l'IVO

39. Rubem Glorio Fortino

111. Ananías Rodrigues Martins

M. Osvaldo Pinto Ribeiro

na. Tomé Vicente

'55'" E&O~' viá~~' dOO' sãn~~
.
· . .. .. . .. ........... . ....... . ... .... . .

'l."1.

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

.

l::'J. Oyna.rchío Barbalhc Pinto
Djalma Rodrigues de Carvalho
122 ~ Francisco Tiago Ferreira
123. Pedro 'I'rugil!o
124. José Iedo Pires
12'5. Avelino dos Santos Filho
126; Helvecío Salartní
.
127. João Ramos da Silva

5>6. Raul dos Santos Araujo

...................... ..........•....
~

75. Odilio Ferreira da Silva
78. Geraldo Zachartas Ferreira
9'1. João Rosa Oavalcantí

......................................
S6. Antonio Caetano da costa

S'Ô. Ivo

V:~:ra

.

de Assis

S7. Oosme Gonçalves Dias da Costa
9<3. Oscar- -j acob da Silva
.9'9. Adahil dos santos
100. Gerson Rcdrtguea
101. Pedro Ricardo de- Alvarenga
102. Jayme da Silva Soares
L03. Pedro' Luiz Cardoso dos Santos
104. Pedro Rodrigues da Rocha
105. Ranulfo dos santos Lara
HJ6. Antonio Vicente Vieira
1'1J7. Maxímiano Fernandes Pinto
1'Ü'8. Antonio Magalhães
109. Pedro Vicente de Lima

Série de czeesess Mecânico de
Máquinas

Código

A~13~6.12[)

1-1 Cargos
9 Referência-Base
1. Edson de Oliveira

......................................
4. oton Ferreira de Moraes
2 Referência I
1. Adão Zanrí
2. João Alves do Nascimento

Código A-13Ü"5.8A

Código . A -1306 .1O-C
23 Cargos

1406 Cargos (10 vagos)

23 Referência-Base

1'27 Referência-Base

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

·'i: 'Do;';ing~~''Lõngu'iilh~'riini~"""

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

7. &>tevaun GOmes de Sá

..................,
14. Fernando
Angelim

Laercio

de

· .'
17. Raimundo Francisco
..................

.

Almeida

.

"~

da Silva

'

,.

28. Joaquim Ferreira Sucena Filho

'48: 'Ê;n~'ciüo'

.
.
......................................
'5~i: '~~aid~' 'j,c~é"d~ Mi;~nÇià

81. Helio Baptist'a Matos

.

'~5" :Sé~~{'i~~' Antôci~' d~' R0.~~OO····

ioi" 'L;i~' ~,;tiM' 'ci~ .sii;~
ioi: 'ii;~õei .pint~' Tei;;~i~~'

.

iói: 'seb;~tiã~ 'M~;had'd 'Fiú~~""

.
.

ió,i: 'Neison' Mã:l'tirt~""

21, Valdemar Rosseto
22. Lourival Alves da Silva
2·3. Agostinho' Oabomé dos santos

Código

A~1306.9B

34 Cargos

F~~êis'oo' 'Àp~~e'dido""

'g,i: 'D~n:iei' B'àúst'~ .d~' 'â~st~

13. Helio de Cilo

,

34 Referência-Bass,

.......................................
7. Nícclau Loredo

19. Sebastdão Domíense Soares

.................................... ,.'
27. Darcy Moreira de Assis

..................................•...
29. Eduardo José dos Santos
30. Mario Moreira Marques Filho
31. Luiz Wilson de Freitas
32. Seoastdãr, Ferreira Brandão
33. Francisco Inácio da costa.
34. Lupercio Ziderjck

Aros DO !PODER ExEcUtIVO
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17. Manoel Borges de Freitas
18. Manoel Felino de Paula
19. Mario Peixoto de Godoy

Oôdígo A-1306.M
46 'Cargos (3 vagos)

Série de Classes: Lubrífíccuior

43..Referêncía-Base

"2: ·F.r,ãn~is~;· i.·uiZ· "da'siiva
..ri

.

Código A-1602. 7B

.

41 Cargos

.

.

L;.D~ o~t'e~~ d~' M~~'r"a;

41 Referência Base

........................................
10. Jorge MOl'0..1S

'28.' 'j~~~' 'E~p~~út~' Fe;;~ú'a:"""'"
.29" .M~~~'ei' ~~~~i ·F{lg·~~Ú·~~·
32," 'A;;t'o~o

'F~~~~il:~'~' 'sÍ1~'a'Ü'"

36. Al'n{lldo 'Ãi{tO~i~' 's~a~~s

'22: 'Ê~~~'bio' .R:cKh:ig~~; . F~;i~
38.
39.
40.
41.
42.
43.

,

36. Arnaldo Pereira de Araujo
37. Cosme Gomes de Oliveira
38. Ismael Rios Sobrinho
39. Ivo FErreira
40. Antonio Vieira de Mattos
41. Benedit-, Quintino dos Santos
Código A-l'Ô02.5A

.

42 Cargos

.

29 Referência BaSe
1. Estevão Manoel, Marciano

Manoel Mendes
Otavio Lins Mcntetro
Pedro Vieira
R2Jf-ael da Rocha Cavalcantí
José Borges da Silva
Alcides Pedro Martins

sene, de

(3 vagos)

35.
36.
37.
38.
39.

Antonio Duarte Pinto
José Alves Ferreira
José Ferreira dos Santos
Sebastíâo Pereira de Carvalho
Sebastião Alves

Classes: Rorrar.heiro
Série de Classes: Mecânico Eletricista

Código A-I'601.8B

CódigD A-1603.lOB

24 'Cargos

10 Cargos
Referência Base

24 Referência Base

.. . . . . . . .. .

:
6. Gclber Lopes Corrêa
'7. gebastíâo dos gantos Capela
8. Altair Torres
9. Clarindo'Rimes

8. Alvaro Jorge
20. Pedro Soares de Olíveíra,

1 Referência VI
1. Novem Chrietensen

21. Oswaldo Manoel Seixas
22. Pedro Abigail Filho
23. Mario Lopes

Código A-1603.8A

11 Cargos

24. Nilo José Gonçalves

11 Referência Base

Código A~1601.6A

-

"

24 Cargos (5 vagos)

19 Referência Base
14. Francisco Ferreira
15. Augusto Alves Pardilha

16. Francisco Freitas

.

-

3. Ary Ga,lvã,o do Nascimento
7.
8.
9.
10.
11.

José Maia Lacerda
Julio Mertens Síston
Ruiter João da ElEva.
Olínto Ventura
Donato de Oliveira. Mousínho

.
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série de Classes: Caldeireiro
Código

Código A-1702.8A

43 Cergcs (7 vagos)
3$ Referência Base

A·170l.~B

16 Cargos

16 Referêncía Base
.....•.•.•..••.•.•.....••••..••.•••• ·t

16. Raimundo Nonato

xavíer

6. Pedro de Oliveira
34. Pedro Manoel de Mesquita

código A-l. 701-SA
22 Cargos (3 vagos)
Série de Classes: Ferreiro

19 Referêncba Base

Código A-1703.10C
11 Cargos

18. Raultno Alves Capella

11 Referência Base:
Série de Classes:

Chapeador

Código A-17ü2.12D

11. Francisco de Lima Cavalcanti
Código A-1703.9B

10 Cargos

16 Cargos

10. Referência Base

16 Referência Base:

10. Maury Gonçalves Dutra

4. Bernardínc dos, santos

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

código A-702.10C
21 Cargos

'.

;

16. Francisco Assis dos santos
Códig'o A-1703.8A

21. Referência BMe

22 Cargos ('4 vagos)

2. M8.nce: Dalcy Ferreira,

18 Referência Base:

13. Ben-Hur Alves dos Santos
5. Guilherme Alfredo de SOuza
15. Eunãpío Cavalcanti

de

Castro

Maracahense
20. Reynaldo da Cunha
21. Helio de Araujo Monçã-o

•..•.•.••.. ···1····· .••.•••..•..•••••••

17. José Bernardino de Seria
18. João Amancio
Série de Classes: Artífice de
tamento Térmico

Código A.1'702-9(8

Código A-1704.10B
6 Cargos

32 Cargos
32 Referência Base

.......................................
20. Alvaro Hypclítc

25. Manoel Batista dos Santos
26. Racmundo Bragança Pereira
27. Armando Cardoso
28.
29.
30.
31.

David Silvo,
Danas Barbeiro

José Elias dos Santos
José dos Anjos

32.' Valdemar Olímpio de Souza.

Tra~

5 Referência Base:

.

:

.

Código A-1704. 1üB
6 Cargos
5 Referência Base:

1 Referência VI, cem diferença de.
vencimentos de Cr$ 7.645,20

1. José Girona Carreras
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Série de Classes: scrroineno

7. João Batista Alves Borges

Código A-1705.12D

10. Amerrco Augusto de Almeida

18 Cargos

1 Referência TV
1. Albino Bui

15 Referência Base:

1. Gilberto Augusto da Conceição
5. Domingos Vieira da Silva Júnior

Código A-1706 IOe

7. R-enato Fontes da Rocha

24 Cargos

14. Vicente Chaoaíbls Filho

24 Referência Base:

1 Ref-erência -I
1. Armando Consjglío

......................................
11. Thalas Geraldo da Silva

1 Referência Il

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

,

19. Marlno de Mattos Guimarães

1. Antónío _Mínillo

·

1 Referência IV
1. Antônio Bonato
Código A-1705-10C

.
~.

24; Joãc 'peodoro Filho

Código A-1706.9B
37 Cargos

36 Cargos

37 Referência Base:

36 Referência Base:
15. Francisco Miguel da Silva

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

33. José Marques de Pinho

34. José Manoel de Fraga

·.2: .

Â~~~idõ .~. 'cost~

~

·i3:' c'e'ctli"a' Ü~· 'd~ 'G~'e~""""""
·35:' ÀdÚ;~~' 'c~~~~i~' dM' D~;~"'"

~

~

36. Venici o Mendes dos Santos

Código A-17DS.9B

37. João Darcy .Marcelíno

55 Cargos
55 Referência Base:

Código A-l70S 8A

.is: 'ch;j~pi~' Jooé' Aiv~;""""""
................................

50 Cargos (16 vagos)
34 Referência Base:

33. Humberto Barbcaa de Almeida

34. Luiz de França Santos

..55: 'i~~ici~' -s;~üâg~' F~·~i;~·····'···

10. Claudio Gomes Correia

·í9: .jÕ;é' J~ã'ô 'ci~' sjiv~
.
· . . . ... . .. .. . .. . ... .... .. , ....... . . ...

Código A-1705.8A

74 Cargos ( 23 vagos)

51 Referência Ba-se:

Série de Classes: Funàidor

,

9 .. Francisco Xavier
22. Jorge Barbosa de Carvalho Pinto
24. Odilon Elias do Nasclment-,
39. Dílermando Pereira Torres

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

Série de Classes: .Soldador

Código A-1706.12D
12 Cargos
11 Referência. Base:

Código A-17iYUOC
5 Cargos

, .

5 Referência Base:

· .. ,

,

~

5. Leontino Luiz dos Santos
Código A-1707.9B
7 Cargos

7 Referência Base:
5. mverísto :Bastos de Freitas

ATOl;> DO iPoDER _ExECUTIVO-

Código A-1707.8A
10 cargos (6 vagos)

·ió:'ÁiitO~:"~' B~t~t~' d~ ·Fi·~it<;~····,

4 Referência, Base:

..................................
2. Claudio de Souza
.......................................
Série

d~
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·24: 'iúi~' Al~~' T~i;'ei~~"""""""
·27:.Nô~l' d~ ·SÜ~-;' ·pi~t~
,
Série de Classes: Lanterneiro

Classes: Funileiro

Código A~1710-9B

Código A-1709.12D

34 cargos

15 Cargos
11 Referência Base:

33 Referência Base:

·3í: .jôã~' 'i,{b~l:;i~ .GO~'~'
5 .. José Ferreira

......................................
1 Referência I
1. Domingos Floreto
1 Referência III
1. Wulibaíd-, Ferreira de Melo
2 Referência IV
1. Antonio Vilela. Junquetra
2. Antonio Kespert

1 Referência VI, com diferença dr

vencimento d'e Cr$ 355,60
1. Sebastião dos Santos
Série de Classes: Ferramentetrc

Código A-171l.10B

11 Cargos
11 Referêncía Base:

Código A-1709.10C
31 Cargos,
31

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

Referência Base:

11. Benedito dos santos
Código A-I71!. 8A
11 Cargos (5 vagos)

17-. Paulo de Lemos

31. Aríete do Nascimento

6 Referência Base:

Código A-1709.9B

·.:2: .j ô;~ .ii~;ç@i~e;; .Z~b:otj'

47 Cargos
47, Referência Base:

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

Código A-1801.14B
526 Cargos-

4. Rubem do Nascimento Renzeti

523 Referência Base:

11. Jorge Baptista
"

36, Rinaldc Gonçalves 'Cidreira
41. Ramíro Pereira dos Santos
4:.!. Líneu Soares Pa.m
43. Joth de Souza Pinheiro
44 ..Arlindo Cadastro
45. Romeu ã'r Imperto

4.5. Octaeilío da enva-crua
47. Edgar Calazans Pereira
Código A-1709.8A
63

Cargos (30

.

Série de Classes: Mestre

.

;

.

32. Emaní de Souza Santos
33. JO.'::é Coradin Ferrartni

V\3.·g0S)

33 Referência Base:

......................................
6. Oswaldo Rodrigues

-

350. Antonio Salomão Farnéa

520. Alziro Ribeiro
521. Jo~é de Souza Duarte
522. Milton Lanziloti
523. Reger Victor Legrand '
Série de Classes: Assessor
de Eletrônica

O&Iigo CT-llO.18B
14 Cargos
14 Referência Base:

.

Aros no

204

PODER iEXECUTIVO

Série de Classes: Tratorista

Classe: Professor de Enstno
Pré-Primário e PrimáTio

Código CT-402.SB

Código Ec:-514.1l
22 .Cargos (3 vagos)
19 Referência Base:

55 cargos

55 Referência Base:

'55: ':Lüc'i~'

·~ôd~.igu~;;····

0.0

•••••••••

·. ..... .. ... ...... . .. . . ... ... . .... .... .
17. Celína Avelíno Amaral
18 Paulo Augusto Rockel
19. Léa da Rocha Azevedo

Série de Classes: Inspetor de Alunos
Código EC-204.10B
6 Cargos (2 vagos)

.séríe de Classes: Serviço.:l

4 Referência Base:

Código G L-I02. 6B

..4: .~/i~~~t~' p~ci;~' d~' C~s~"""'"

473 Cargos
461 Referência Ba:::e:

Série de Classes: Redator

·5i: .T~r'c'ii~ . d~~' 's~~tÕ;; .Râ~àih~ ,...
·8S:' Bi~;;(Ün~' êoiin~' d~' oÍi~el;~"'"

Código EC-305.18C

I.. Cargo
1 Referência Base:
1. Fausto Guimarães de Almeida

·8:' v'i;~il~' O~~~· Fi~~ ·i.~~;ubi~······

Código EC-305.17B

2

140. Risoleta Fernandes da costa

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

2 Cargos
Referência Base:

..2: .L~i;~' F~;l:~i~,ã:

180. Romilda de Castro e Silva

.

Série de Classes: Revisor

Código EC-306.16C
1 Cargo

251. Maria Luíza-Pereira
311. Maria José Raposo
363. Irene dos Santos

..................................... -

365. Maria Joana Rosario de Paes

1 Referência Base:
1. Olympio Marques dos Santo'!
Código EC-306.14B
1 Cargo

1 Referência Base:
1. Jayme Sampaio Soares
Série de Classes: Executor de Textos

Código EC-307. 16B
1 Cargn

1 Referência Base:
1. José Vídart Alves
Série de Classes: Professor
de Ensino secundário

Código EC-507.16A

25 Cargos (9 vagos)
1'6 Referência Base:
16. Haroldo José Pelegrqni Nogueira

374. Maria de Souza Brasil
430. Manoel Amancio Filho

445. Nolia Cardoso dos S-antos'

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

461. Djalma Elias

código GL-I02.5A

474 Cargos, (139 vagos)
335 Referência Base:
40. Antonio Rísseto

......................................
58. Chrístovam JOSé de Moraes
......................................

130. Celeste Ramos

225: .cicii~'ei~' d'~ ·Ái~~i;.ie: .Aüd~d~ ....

.....................•...............•

~27. Mar~Q

José de Albuquerque

232:' Ol~~o c~má,~~'d~' ê;ü~éirà""'"

.......................................
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242. José de Souza Saraiva

.......................................
266. Orland'o Pranklín dos Santos
......................................

288. Vicente Lopes da Silva

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

290. Eva Pinheiro Machado

312.

~clea

Grangeíro Montenegr-,

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

321. 'reooorrco de Melo

235: 'Àür'~;~ 'pi~~~t~' p~i~ot;'

.

Classe: Servente

58. Deroci Batista
59. Djalma Ferreira Bastos
60. EdmilsonFeitosa

·

·72: 'Eii's';b;~

75. Elizabeth Cardoso de Souza
76. Elisio Guimarães
77: Emidio José da Silva

.......................................
83. Ercy Alves de Souza
84. Ernando Souza Freire

995 Referência Base:

.

·.2: .Ãb(Ü'a~' 'G~~~~' d'o's' sa~tõs

·.

'

86. Ernesto Contei

, 3. Acioly Sampaio

'Âi~~~ 'M~~~Õ"

.'

.

10, Afonso Mariano

·i2: .PL'i~~~~' .pi~~'

','

.

13. Aida Elias da Silva
14, Aldemar Cvuz
15. Alfredo Ferreira dos gantos

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

22. Aloysio Correía Lima
23. Anizio Francisco da Silva
24. Antonio Alves Guedes

88. gstherenta Maria Rosa
94.
95.
96.
97.
98.

Euclides Victor dos santos
Espedito Silva
Felicíssimo de Oliveira
Fortunato Elkaim
Francisca de Assis Gemes

".

..

••• 1. ••••••••••••••••••••••••• : ••••••••.

103. Francisco Rodrigues
106. Francisco Zaramella

·
·

.

'

108. Genaro Rodrigues Barreto

·27: .Ã"nt:;~i~ .Bo~if~ciõ' R~~·igu~s ....
·.. .,
.
29, Antonio Carvalho Neves
...........'
.
~

33. .entonto EliG.$ da Cruz
34. Antonio Maria Conceição

36. Antonio Miranda de Mello
37. Antcnío Pereira de Melo

......................................
39. Antonio saturnino
40. Ary Aguiar de Moura
,

42. Arlindo Justino dos Santos
43. Benedito Alves da Silva

.

·. . . . .. .......... . . . . . ........ ... .....
45. Cícero Rodrigues d'a Silva
49.
50,
51,
52.
53.
54.
55.

.

.-

100. Francisco Ferreira de Araujo

·i9:' ÀiÚ~d:;' p'~;ii~i~' dó~' s~~tOO"'"

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

'c~~ii~ 'd~' sil~~""'"

......................................
79. Enedina Silva Machado
80. Engracio Aníceto dos santos

Código GL-104.5
1. 335 cargos (311 vagos)

· '9.' 'A'ciô~i~~

~

62. Edson José de Lima
63. -Etigenía Proccpío Monteiro
64. Elias da Silva

Clair Brito Cardoso
Cleres de Souza Macedo
Damião Cardoso da Silva
Darcy Antero
David Miranda Correia
Delphim- de Souza Carrilho
Deramílde Paz de Barros

,,'.:

,

111. Geraldo de Castro Dantas
112. Geraldo Irio Dias Duarte
113. Geraldo Macario dos Santos

.

115.
116.
117.
118.

·

.

Gercíno Batista Guedes
Haid'ée Paz do Nascimento
Hermenegtldc santos Guimarães
Inacla Helena dos Santos

.

120. Irmeu da Silva Favaeqo
iZ3: "jái;.Ài~e;' Guedes .......••. , •••
124. João Alves de Araujo

izk: .
iài. .j~ã~' d'~ 'Fl:~Ú::a~' M~'~i~'
joã~' 'A;~~êd~'

132. João .ravoroskí

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

138. João José Pereira

'"
.

.

i~à: 'j~ã~' 'P~~;i~'a: 'ci~' S~;;~··········

i42: 'jõ~~' R~.i~~d~·

x~~i~~···········

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

14ti. João Rodrigues Costa
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234. .Iudith de Almeida Mello

i48:' j~ão 's~a~'~~' 'd~~' ~;~~tóS"
i49: 'j~ãc; Tô~~~' d~' oú~~i~~"""'"
0'0

o • • :.;

150. Joaquim de carvalho Santana.

iS3: .jõà~itii~' G~~~~ .Cr~' oúv~ir~' ....

157.: .J~,b·e~·t~· G~iih~l:~-~ 'TO~~~;' .. o.
i59: 'j~~ge' d'e' iJ.:~it~s· câ~põ~""""

H"

i63:' jo~é' Alb~~~' Ma~tilli
,.
i67: .jôsé' A1V~' B~~e~~~
.
i69: 'j~{'ÀIV~' G~i~~,;ã~~""""'"
i75:' jõ;é' P~~;~ietô 'ci~;' fia~tos'" .
iáõ: .jmé' ceda; .da' ·sú;~·
.
i84: 'jõs~' c'Or'rê'â 'üm~""'"
.
185. Jose Cesta Caesímir-,
l8S. José Dllscn Lourenço de Lima
187: José Diniz Santos
'pi~hei;o
192. J-osé Eliodoro dos Santos

.

195. JOsé Prencísoo da enva
1913. José Francisco Xavier

jôi:.josé' Fl"e'i~~' d'e' 'Úl~';

26i: .Li~~t~ .V~ih~' d~ '6;mpo~'
.
263: .i.i;;:ú~al~~: 'vi~~i' . C~~~~il:0 . 'ci.~
264.
265.
266.
267,
268.

Cunha

Lucia da Silva Lima
Luiz G-onzaga Ferrejra de Souza
Luiz Gonzaga Maciel
Luiz Perin
Luzia Cardoso

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

271., Manoel Carvalho Neves

..

··· .. ·· .. ······t······ .. ··

273. Manoel Correia Sobrínhc

...

i94: .jo~é' Fr'a~~i's'c~' :ci~ .siiv'~

246: .j~ra~i .Tr'opi'~~6' Bii~~ ..... - .
25i.' .j;~·~;.{cii 'ca~(Üd~ .d~' Fr'e'ihi,~ ~ .
252. Juremil Gonçalves
....................................... ,
254. Juvenal Alves dos Santos
255. Levy Rom ualdo da Costa

160. Jorge Ribeiro da Silva
161. José Agostinho Ferreira

i9i: .josé" Ê&O~' F~;;~j~0;

237 :'jcli~ 'ci~' &j~h;,' c~~~i~â~tê""'~

233. Juracy Maria Pires da Silva

.

276. Manoel DOmingos Lourenço
277. Manoel Metias da Silva

279: 'Mânc~i' R~d~ig~~' d~'so~~~' ""
280.
281.
282.
283.
284.

Manoel de Souza TI
Maria Izabel de Costa Oliveira
Maria José Alves Campos
Maria Luiza rerccm Bruck
Mario Coelho da silva

,202. J-0S€ de Freitas Filho

287: .Mã;·{~ 'G'o~ç~i;e; cai~cio'

203. José Luiz Oliveira

288. Michele Maresoa
289. Milton "Azevedo

,205. José 'Marciano

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

:)(}7.

José Maria

.

214. José Od'alyr
215. José de Oliveira 'Tavares

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

.

228: 'joSé' ~di·ig;M· i?ôl:telQ··········
229.
230.
231.
232.

José Romildo Santiago Cardoso
José Valéria da Silva
José Vieira Santana
JosUé Santos

298: 'NazS:;êúi; AJ.ve~· 'Gouvê~";"""
299. N estar Froemíng

300. Nícolino de Abreu
301. Ntdta de Souza Flgueíredo

217: .josé' d~' p~~' sliv~"""""'"
218. José Roberto de Oliveira
~ ,
223. JOSé Rodrigues Filho
224. José Rodrigues Filho II

29i: 'Mi'~~;~i~~' d~' 'c;~aih~' 'Mâ~i~i"
293: ·N;p;ie·ã.~· s'~f:.r·e~·················
294. Natalíolo Caetano do Nascimento
295. Natalino. Boteeute

210. José Marinho Soares Pinto
211. José Monteiro da Silva

2i3: .jóSé' Mo~ei;~ 'Fiúi~""" .' ,

.

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

SÔ4: 'N'ivaid~' 'cã~~$i~~"""""""'"
3Ô6~ 'O'ciÚô;; B~tis'tâ' 'ciô; 'sã~tos""'"
3ÔS: 'O~Of;; 'eia' C;U~"""'"
3iô: 'O'r'ffiind'c; 'Thiag~' d'~ ·côsfu.·;·
.......................................
312. Oscar Avilla Monsores
313. Paulo Luciano de Souza
314. - Pedro Ivo Diníz

307
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Hermlnío dos santos pagano
Isaías Corrêa
Ameríco Martins Ornélas

215~

315. Pedro Lucro da Cruz
316. Pedro Mancelíto da Silva

329. Sebastíâo Marques de Oliveira

216.
217.
218.
219.
220.
2.21.
222.
223.
224.

33i: 's~b~stiã~' Vi~i1~·M·~r·e·ii·~'········

Série de Classes:' Auxiliar de Portaria

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

318. Pedro de Mello

319. Pedro 'I'orezani Filho
320. Raimundo Dias
321. Raimundo Jcsé Filho

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

328. Sales Amcrím

Josíel Alves de Abreu

Manoel dos Santos Figueiredo
Antonio Luiz Hanselmann
Dorvelinc Antonio do Carmo
Leonel Marques dos: Santos
Odortco Emiliano de Carvalho
Man'Ü"el' Alves Malhe-iros

Código GL-303.8.B
260 Cargos

334. geveríno Miguel Ramos

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

336. Severino Ramos dos Santos

2flO Referência base:

337. Severino Ramos de Souza

.

340. Severino Romão do Nascimento

347: 'siJ';;s't~~' 'À;t~r~"""""""'"
35i: 'Tii~õphii~ ·R~·cil:igüe.s· 'd~ .sii~ã ..,
35·2. Wagner Tancredo Moraes e Bar-

ros

......... :

;

,

356. Waldemar Ferreira Lobo

359: .josé' B~;~~IO~·· 'ri; 'R~~~~ci~

.

360. Walter Pereira dos Santos
361. Wenceslau Ribeiro de Mendonça

3'62. ViTernes Antonio Martins

364:' YVO~~' Ro~h~' d~' oú~~i~~""""
365. Zild,a, Magalhães de Oliveira

369: .W~jdy~ 'M~Y~~'

.

372: .joã~' D~iúil'c; ·d~.· sii~~

.

374:' Mâgd~'l~~'~

'N~:U:~ 'M'a:~h~do"""

25 Referência TI

......................................
2. Oswaldo Cardoso Leite
1 Referência' IV
1. Hilton de Souza

.

48. João Nascimento
49. Luiz Pínheirn

50.
51.
52.
53.
54.
55.
5-6.
57.
58.
59.
00.
61.
62.

Mário de Moraes
Renato Barros
Alda Soares Ferreira
Elízabeth StohIer vtanor
Enedina Lopes de Andrade
Marta víena dos Santos
Aureo Xímenes
JOSé Ventura
Pedro Franc.sco de Oliveira
Fernando Barreto da Silva
José Miguel de Souza
Pedro Teíxeía-a. da Silva
Armínde do VaI Pereira

63. Beebhoven Pedro de Assunção
64. Carlos Augusto Ferreira de Me-

1 Referência V

neees

65. Darcy Lopes da Racha

1. Joaquim Henrique Ramalho

66. Eny Tôrres Oampaner
67. Gilk:a Izádora Novaes Per-eira
68. Joaquim Teo-doro Ferreíoa

Série de'Classes: Guarda

69. José-- 'Zacharias
70. Lucas JOSé de Carvalho

Código GL-2t}3.10B
224 Cargos
224 Referência Base:

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

213. Nelson Gonçalves
214. Romulo Rodolfo Zaniol

32': 'Âi~~,'d'~s' . p~'ch:o c~;;ia
33. Osvaldo de Souza Franco
3'4. Salvador Leôncio da Silva
3'5. Lauro Rodrigues dos santos
36. Thomé Ribeiro de Souza'
37. Anísio Rodrigues
38. Antônio Alves Marinho Filho
39. Avelmo Calíxto Ribeiro
4ü. José Henrique
41. Moacir Coelho dos Santos
42. Otacílío Guilherme reerrctre
43. Wanderley Maa't.ns
44. Agemor Leal Portela
45. Severino Leite dos Santos
46. 'Júlio da Silva Cardoso
47. HélciO Souto Lamas

.

71. Maria Regina dos Passos Vivas
72. F:e<lro de Paula
73. Roberto Pereira
74. Wanderley Nunes
75. Gervásío da 'Conceição
76. Ncríval Bezerra dos santos
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77. Arglnc Lopes Monteiro
78. Domingos Di Napolt
79. .racf jernnco
80. Jair Pereira da Silva
81. Maria Emília dos Santos
82. Oscar Martins Pinto
83," Salvo José Ferreira
84. valdereis de Jesus Ururahy Rodrigues
85. Antônio. Baptista da SIlva
86. Benedito José de Oliveira
87. Edéo Fraga Stracheski

88. Francisco Pereira dos Santos.
89. Geraldo José' de Oliveira
Ranulfo da Silva

90. Hildebrando
Vargas

91. Iríneu Alexandre de Azevedo
92. Irineu Borges
93. Jorge Bezerra da Trindade
94. Rosa Amélía Lima Pereira
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Alcides Francisco de Souza
Antônio Batista
Damdâo Gomes de Oliveira
Domingos Mendonça
Félix Silvano da Silva
JOSé Crísplno
Manoel Silva

102. P,edro Batista

103.
104.
105.
1()6.
1:07.

Sebastião Leite do Prado
Manoel Lones Ribeiro
José cornéno
Edgard Zanganelli
Acácia Gabriel MagLano
HJ8. Angélica .t.lves de Souza
103. Díográcia costa / de Oliveira
110. José Geraldo
UI. Maria Alda Joaquim
'112. Marínor Senna Ayres de Figueiredo
113. Ananíast Prankün de Souza
114. Clementína Viana
115. Ccsme Marinho de Andrade
116. Geraldo Teixeira de Moura
117. -Iansen tnàcío Martans
118. João Fernandes do Forte
119. José Alipio 'dos Santos
120. ManDsI Ferreira- de Melo
121. Walter Batista
122. Adelina Justdno Pires
123. Adernar .Ferreina
'124. Adina Paredes Rodrigues da SH_
Va
125. Afonso Maria
126. Altair Francisco Carlos
127. Altamiro dos santos
128. Amâncio de Souza
129. Anna Baa-reto França.
130. Anterior Alves de Medeír-og
131. Antônio Benedito 'I'eíxe.ra
132. Antônio Martins Filho
133. Antônio RÚSl3, da Silva
134. Argemiro J02é Gonçalves
135. Ary Pereira da Silva
136. Arlindo Soares

137. Av;elino de Matos
138. Baylon Ayr,es Durâes
139; Belmira Guedes de Andrade Ca.,
rone
14(). Benedito Miguel da Silva
14L Braz de Menteínger Férrea-a
142. Claríndo Leôncio
143. clotIlde Müller
144. Dani;e,l Síston Filho
14'5. Darcílío Alves da Silva
146. Dário de Jesus Miguez
147. Devina Aparecida Castellí car.,
valho
148. Edgar de Souza Santos
149. Edith Pacheco
150. Edmundo Ribeiro Machado
151. Edson Pereira Lemos
152 Edson Tavares dos Santos
1'53. Elin da Silva Sana Rocha
154. Elpídío Antônio de Souza
155. Epítácío de Carvalho Veres
155. Esther de Jesus Barbosa Lima
157. Francisco de Almeida Calâxto
15'8. Francisc-o de Assis Ferreira de
SOuza
l59. Francisco BEnto Garcia
160. Francisco Leme do Prado
'161. Francisco de Souza Lima
Hi2. Geraldo da Costa Arsênio
1-63. Geraldo Ferreira de Oliveira
164. Geraldo Leite de Castilho
1-6'5. Haidée Miella
166. Hélio Alves do Amaral
167. Hermes de Souza e Silva
l68. Hugo Rodrigues Soares
169. Iracema smno
no. Jacy Lopes Figueira
171. Jamil Guedes
172. João Henrique da Silva
173. João Luiz Paz
174. Joãio Nunes Ferreira
175. João. Rodrigues
173. Joaquim Izabel
177. Jonas Aureliano Ríbeu'c
178. Jorgeano de Azevedo Seria
179. José Alves da Si-lva.
'180. J<1-.3é Antônio Vieira da Silva
181. José Camilo de Souza
182, José Franco Loba.to
183. José Guimarães Walf
184. José Manoel dos Reis
185. José Mário Batista Câmara
186. José de Oliveira
187. Julião Joaquim de Souza
183. Júlio Sebastião da Silva
189. .tust.no Vicente da Silva
190. Lanyr de Carvalho André
191. Leny Castro Santos
192. Levino Alves da Silva
193, Líberato Híãdebrandc Montene-

gro

19,4. Luiz Gonzaga de traces
19'5. Luiz Passos Pinto
196. Luiz dos Santos

ATOS DO PODER

'197. Manoel Balbuinc Rock
1~}8. Manoel Martins pinho
199. Manoel do Nascimento
200. Manoel Pereira
201. Maria Aparecida Alves de Oliveira costa
202. Maria -de Lourdes Barbosa da
Silva
203. Maria. Ribeiro de Br:iJto
2Q4. Mário Gonçalves Neves
205. Mário. Santana e Silva
. 20'6. Milton Salva.terra
207. Nadir Roque 'I'olentlno Nogueíra
2Ü'S. Nta.ir Fl'ank Rosa
W9. Nair de Souza Pensabem
2Hl. Nair Volpí do Nascimento
211. Napoleão de castro Lyra
212. Nila Pente Machado
213. Osmar Inácio
214. Oswaldo Grecco
21'5. Otacillo Frazâo
21~. otavio Gomes de Lima
217. Pacífico Félix Costa
218. Paulo Lourenço
219. Fedro de Holanda Cavalcanti
220. Pedro Silva

221. Raquel Specterow

ZZ2. Samuel dos Santos Ribeiro
223. Sebastião da Conceição
224. Sebastião Guedes da Silva

225. Srlvmc de Oliveira
2'26.
227;
2,28.
229.
230.

Stela Marcondes
'I'hem's: Batista vteura

'I'erezínha Pena Monteiro
'I'ooías de Lima
Valdemar de Andrade
Vital da Silva
Vitor Izídoro
waldyr Santiago da Cruz
wmter de Oliveira
zeioe Leite Ferren-a
Zed Macedo Tosta
Demír Hermenegtjdo dos Santos

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238. Agostinho Bat sta da Silva
239. José Antunes de Moraes
24Q. walter Fonseca
241. Pedro Alves Madonado
242. Liberalino de Barros
243. Geraldo Bernardes
244. Sebastião GuilheTme· dos Santos
245. Edson Alves de Oliveira
246. Francisco Xeres da Frota Filho
247. r-meu Anselmo· Pereira
24'8. Emídío Antunes Pereira
249. Ieaías: Fernandes
250. José de Goes
251. Nestor Alves Peretru
252. Joã-o Batdsta Filho
253. JOl-g,e Pedro Celestino
2M. Antônio Ferre .ra Filho
255. Sebastião Ernesto Flor
256. Anzônío de Carvalho
257. jrrancisoo Rodrigues do Nascimento

ExECUTIVO

309.

258. Nelson Corrêa do Amaral
259. JOSé Ribeiro dos Santos
260. Dirceu Fernandes da COSta
Código GL-303. '7. A
261 Cargos (2 vagos)
2'59 Referência uase ;

4.' 'FÜ~~~n:C;' B~p~~' ;;úi' c~~~-eiç~~'
5. Líndíonor Hipógto da Silva

~

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

7. JOSé oarneíro Leão
8. Luiz Francisco Teíxeírà
9 -. Levy Abreu Larrubía
••.........••. .........••....••
'11. José da Cunha Netto
~

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

14. Francisca da Silva Reis
16': 's~b;~tiãõ .

pint';

.

17. .Iason Soares dos Santos
18. wnson Augusto GOmes
· . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .......•••..
20. Antônio Romeu de Alencar
2.1. .Argemlro Francisco Suzano
22. Joaquim Passos pereir-a

. .

24. Décio Moreira Guimarães
26. ·Rafael Mart;11S
27. WiI.süri Barbosa de Freitas

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

29. José de Nazareth Carneiro
30. Segísmundo .Julínhasque

3'1. Otávio Aleesandrt
32, JOsé ALbertQ da França Carneiro
Leáo
3~. Maria da Conceição Pasaarmho
Rel,s
34. Samyr SaUm

35. Israel dos Anjos
35. Antônio Augusto da Silva
37. Ramiro Gomes Pessoa
38. Wilson Lempé
39. João dos Santos
40. Elza ROdrigues da Silva
41. Wilson Bandeira
42. Amaro Freitas das Chagas
4iS. Gemíniano Alves Batista
44. Antônio Carlos de Mattos
45. Iaídoro Alves de Araujo
46. André Freire da Silva
,47" José Daniel da Silva
48. Erina de Souza Ma,chado
49. Carlos dOB Santos
50. Robertino Noia da Silva
51 Gerôncio Carlos de Souza
5.2. José Pereira do Nascimento
53. Alaide Gomes Carneiro
54. Genival Cam.lo de Melo
5,5. Francisco Marcello Ortáz Filho
56. José Menezes
57. Antônio Lopes Gonçalves

ATOS DO PODER [EXECUTIVO
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58.
59.
60.
61.
62.

119.
120.
121.
12:2.
123.
124.
135,
126.
127.

JOSé Gabriel do Nascimento
José Sorgon Sobrmho
João da Silva Fr.aga.
Luiz de BOU2la
Manoel Antônio Domiciano

6::>. Geraldo EliJas Mondarroyos
64. Raimundo Nonato dos Reis
65. Francisco Araújo de Almeida;

66. 'j'ecdoríco Bezerra da costa
67. JoãD Batdsta Parva

68. Fruncísco Gonçalves
querque

de Albu

w

69. Alfcl-o- Sõ,al',es da Sílva

70.
71.
72.
73,

Auríno Mírandela Osório
Alcides Bernardes
Antônio Alves Pinheiro
José Augusto de Oliveira

74. Francisco Abreu da Silva

75. José. Wenceslau da costa
76. Mercíades Rodrigues da Silva

77. PEdrO Mílfcíc. Santana
78. Paulo Zeba de Souza

79.
00,
81.
82.
83.
84.
85.
8ô.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
9'8.
99.
100.
'101.
102.
103.
104.
105.
'106.
107.
108.

Hl9.

110.

111.

p'lonano Silveírarde Prebtas
He!'culano da Conceição
Jayme da Conceição
José Pinheiro Navega
José Vitor
Antônio José peixoto
vergílio Sabíno da Ccnceíção
waitcr Braz de Almeida
Genaia' Faria Soares
Henrique Dutra
José David

Pedro Fontes de Santana
Abdías Sobral da Silva
Adão Plácido de .Iesus .
Afonso Henrique da Silva Marques
Agilio Neves Perreíra.
Albertino Martins Teixeira
Altai.r Ramos das Neves
Alzil'a. Marques de Lima
Amaro Nicolau da. Silva,
Amauri Dias .Ferretra
Antônio Constantino de Lima
Antônio Fábio' Mourão
Antôn!o José Martins
Antônio Marques
Antônio Nunes da Silva
Antônio dos Santos I
Antônio dos Santos Cara-iço
Argecirda Portugal de Miranda
Leal
Aristeu Sebastião de Lima
Arquímedes Antõnío de Morais
Áurea Seratím da Hora
Azamor da Paixão e Silva

112. Benedita Santos Pimentel
113, B:o'nito Araújo
114. Bento de Souza Carneiro
115. Oeres Batista de Almeida

116. Clementína sant'Ana Símsgallí.
117. Clodulfo de Oliveira Barbosa
118. Domingos Mattei Neto

Durval Cândido- dos Santos
EciJdes Hélio Ferreira
Elísio Antônio da Silva
E,lvira Chelli Corrêa
Emília Maria de Jesus Siqueira
Enedíno Alves Ferreira
Euclides Francisco Alves
Eunice Guaranna Brasil
Felino José de Almeida
128. Plamaríon Rodrigues Guanabara
1129. Francisco Luciano da Silva
130, Francisco Sabmo Pereíra
13'1. Freeis Manoel Ferreira
'132. Geraldo Rodrigues dos santos
133. Hamilton José Lopes
134. Haroldo Machado Ferreira
135. Hélio Francisco de Oâwelra
136. Hermógenes Lemos de 'çasconcelos Filho
137. Irany de Carva1!ho
138. Ismael Bassaneli
139. Izabel de Macedo Santdago
140. reatas Jordão
141. Jfsoníte Maria de Menezes
142. João D;as de Oliveira
143. João Evangelista
144. João Francisco' dos Santos
145. João Gonçalves, Câmara
146. .roão Gregórfo Néri
147. João pereira de Aquino
148. Joel Pereira
149. José Alves de Abreu
15C. aosé Anselmo Ferreira
'l5.1. .Icsé Antônio da, Silva
152. José Bernardo da SilVa
1'53. José Félix de Araújo
1'54. J'Úsé Ferraz de Azevedo Filho
1'55. José Francísco
156. JOsé Francisco Dias
157. José M.afilzo
1158. .rosé Olíanj
:i.5:ff. José Gomes Rosado
16J>' José Cqiveira Rocha.
161. .Iosé Oliveira da Silva
1'62. José Pereira Rodrigues
163. José Pontíno de SOuza
164. José da Rocha
165. José Torquatc de Oliveira
166. .Iosefa Gomes Oliveira da Silva
167. Lêda Cordeiro
168. Luiz Siqueira do Amaral
169. Manoel Berto Sobrinho
170. Manoel Damas da Silva
171. Manoel Ferreira da Fonseca
172. Manoel José Alves
1'73. Manoel Luiz de Azevedo
174. Manoel Rodrigues dos Santos
175. Manoel Severino da Silva
1"1:6. Manoel da Silva Pinto Filho
17'7. Marta Geruza da Rccha
178. Maria José Ramalho Guimarães
179. Miguel Rodrigues de Oliveira
180. Milton Lima
181. Neysí da Sílva Faro

ATOS

00 ;FtoDER ,ExECUTIVO

1&2. Nelson Machado TI
183. Nelson Perelretde 'Lima
184. Nilo - Gonçalves
185. Reuelth Gomes Ferreira
186. Rosa Jacíntho da Silva
187. Sebastião Ferreira
188. Tercio Figueiredo
189. 'I'heophilo Faur
190. Theresa Pascholini Bertd Corrêa
191: veaoeüe de Souza Almeida
192. Vicente Batista do Nascimento
193. vícentine de Jesus Leite194. Victor Koury
195. Waldemar Seal
196. Waldir seal
197. Walter Silva de Carvalho
198. Waner Soares Vale
199. Geraldo Roberto de Abreu
2'00. José Silvestre Moreira
201. Luiz .Sant'Ana
202. Píerres da Silva Reis
203. Amalíc Crespo
204. Gildo Soares da Silva
205. José garrt'Ana de Oliveira
206. José dos santos
207. Luiz- Pinto Madureira
208. Nilson de .Araujo Diníz
209. Nilton Guimarães de Assis
210. Odilon Feliciano da Silva
211. Orlando Bízoní
212.~ Oseas Alves de Almeida
213. Osvaldyr Caetano dos Santos
214. Oswaldo Brasil Damasceno
215. Oswaldo Cruz
216. Oswaldo Rosa Coelho
217. Otacilio Rodrigues de. Matos
218. Paulo Marino
219. Pedro de Abreu Corrêa
22{J. Pedro Alcino Martins
221. Pedro Alexandrino de Souza So~
brlnho
222. Pedro Clemente da Rocha
223. Pedro Cordeiro da Silva
224. Pedro Neco da Silva
225. Pedro Ramos da Silva
226. Renato Guerra Ponciano
227. Vicente Nogueira
228. Alberto Soares Machado
229. Anibal GOmes
230. COSme Martins
231. Domingos Francisco de Assis
232. Feücíano Teixeira Lima
233. José Vilasio Dias
234. Nilson Hermenegfldo dos santos
235. Raymunda Ferreira da Silva
236. Sebastião dos Santos de Amara;
237. Partiria Domingues
238. Nelcy Oliveira da Silva
239. Marcilío rretcvcs dos Santos
240. Emir Reis
241. Francisco Policarpo de Jesus
242. João Olavo dos Reis
243. Francisco Pereira de Souza.
244. Benedito Assunç~o

245. Antonio Alves da Silva
246. João Corrêa .da Silva
247. .Iacundo Jesus de Lima
248. Luiz Pereira de Araujo
249. Pedro Vieira da Silva
250. José Lourenço
251. David .Ltndman
252. José Francis'co da Silva.
253. Raimundo Morais
254. Aurelina Guedes dos Santos
255. Jaire Fernandes. de Oliveira
256. Lybía Balles de Menezes
257. Lourival Rodrigues dos Santos
258. Almir Herédía de Sá
259. Dorahoe jj'ertullana da Silva.
Classe: Traballz;tdOr

Código GL-402.1
1.266 Cargos (85 vagos)

Referência Base:

913 2

Referência VI

.................................
2. Ag-ripino da Silva Machado
51 Referência VI, com diferença de

vencimentos de Cr$ 300,00
1. Agenor Ferreira das Neves

5. Daniel Pires de Moraes
15. -Edmundo costa
16. Elço da Oonceição
17. Francisco Oamilo de Souza.
18. Herminio Botelho Prata
19. Vicente de Moura

20. Waldir Fernandes
21. Antonio José de Souza
22. .rostes Pires de Moraes
23. Marinho Rogérto
24. Oswaldo' Teixeira Dutra
25. Raimundo Victor da Cruz
26. Sandoval àaa Neves Moura
27. Antonio Labarba
28. Argus p'ernandes Neves
29. Bromocil Geraldo dos Santos
30. Jacy Caetano de Andra-de
31. Manoel da Costa Moreira
32. Otavio Batista de Freitas
33. Waldemiro dos Santos
34. Policarpo Pinho
35. Francisco da Silva Feítal
36. Euzebio José de Souza
37. Astherjo orlando Rocha
38. Aristides .p'erreíra dos Santos
39. 'Antonio dos santos Rocha
40. Almerindo do Nascimento Reis
41. Arneido de Souza
42. Benícío Alves de Freitas
43. Carlos José da Silva
44. José Alfredo dos Santos

ATOS DO PODER EXECUTIVO
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23. Sebastião Miníró Ribeiro da Silva

45. Manoel Thomaz' de Aquíno
46. Manoelíno Lessa da Silva
47.
48.
49.
50.

'4i" 'Lüi~ . Gê;áid~ . d~' ·c~~·~~ih~

Maximtano p'elíx
Oswaldo Ferreira'
oswaldo da Silva
Sebastião Batista de Matos

.

Código P-1QOl.12A

53 Cargos (7 vagos)
4'6 Referência-base

51. Durvalino Antonio BarbOsa
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos de crs 612,00
1. Mario Camargo

........................................
14. Marcelo Lopes

................................... ...
;

Série de. Classes: Condutor de Topografia

ctaoee: Operário Rural
Código I P-207. 6

Código

48 cargos (3 vagos)

P~1205.13B

5 Oarpos
-4 Referência-base

43 Referência-base:

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

.'2" 'R~'y~ürid~' 'co~t~' 'Do~ingu"es' .~.a

43. 'Manoel Rodrigues .Gontardo oos: Enquadramento vigente. a

Silva

partir'de 24 de maio de 1961, de

"i 'R~fê~ên~~' V·····················

aoôrdo com a decisão da 00missão de Classíficaçâo de- cargos, adotada na 290f!. reunião,
cuja ata foi publicada no Diária

Série de Classes: Auxiliar de Estatístico

1. Hélio de Jesus Montenegro

Oficial de 2 de agôsto de 1962.

Código PA 1402.10B
1 Ca-rgo
1 Referência-base:
1. Adaut-o Gomes Pacheco

Classe: Auxiliar de Fotógrafo

Código P-50S.6
9 cargos (2 vagos) .

Série

6 Referência Base

de Classes: Técnico de Laboratório

Código P-1601.14B

1 Referência V

2 Cargos

1. Sebastião de Oliveira Salgado

2 Referência Base

Série de Classes: Daatiloecopista

.'2" ,\ritô;i~' .s~ri·i·enti~~·

Código P ....90l. 15B
2 Cargos
1 Referência Base
1. Jorge Fonseca

.

Série de Classes: Laõoratcrista

Código P 1602.9B
19 Qargos

Série de Classes: Deeennieta

16 Referência-base

Código Pc 1001.16C
23 cargos
22 Referência- hasé

.i2" 'Manu~i . A~ct~é' d~ .o"Ii~ei~:~

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

,

.

22. José Vicentini
Código P-lOOl.l4B

41 Cargos
41 Referência Base

......................................
19. Heraclídes Ferreira de Santana

.

jõodrigc da Costa Loureiro
Ary Fausto de Souza Filho
Isaac Novaes de Lima
Nelson Adi'lfo Josetti
2 Referência vt. com diferença de
vencimentos de crs 3.756,40
1. Alice de Oüveira Bayma
2. Ruth de 01, "eira Vianna

13.
14.
15.
16.

Série de Classes: Tecnologista

Código P-1604 .14B

1 Cargo

ATOS DO PODER

1 'Referência-base

28. sergio Martins Lamego

29. zeiv Souza
30. Cyrene pedro da !Silva.

1. João Asensí

31. Maria, José de Palva Dlas
32. Neúza da Conceição

Código P16Ü4.12A
1 Cargo
1 szererêncie-cese

33. Altina Vieira Bezerra

1. Geraldo Luiz de Carvalho
'érie de Classes: Auxiliar de Enfermagem

Código P-1702.lOB
17 cargos (3 vagos)

13 Referência-base

'3" 'Mà~ia' .Iiz'~ .iiêg~' .M~tteOti· .....
4. Aêda Anselmo Ferreira

5. Edite Jecinta Leite
6. Edir Silva Oardím
7. Elizabeth da Encarnação

Gui-

marães
8. Ignez Vieira de Souza
9. Ilza Oapellanj Leocadío
10. Ldege de Almeida Coutinho
11. Maria de Oliveira N,ery

12. Srlneía de Oliveira Lima
13. Zilda Nunes Pacheco
Classe; Atendente
Códíg.o 1'-1703.7

24 cargos
.12 Referência-base

"i 'Refe~êil'c'i~' 'Vi:'~oin' '(Íif~;e~ç~' de
vencimentos de crs 1.548,00
1. Paulo Cunha Rodrigues
Classe: Enfermeiro Auxiliar

Código
116 cargos

P~1706.8

102 Referência- base

14.
15.
16.
17.

ia.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

27.

ExECUTIVO

Epitacio Gomes da Costa .
Raimundo da Cruz. RodrIgues
Laura Lima de Olíveía'a
Luzia carvalho Ca-rdoso de Oliveira
Mario Rdbeíro Alves
Nair Oarneiro de Souza
Ernalli Bacca:ro
Iracema Soa..res ele Silva"
Paula gandrim oaetano
Elocy Macedo de. Souza .
Luiza Maria Moreira da snva
Manoel José de Souza
Maria vera Barbosa
Ruth Ribeiro

34. Oelína Oa.orar <ta Conceição
35-. Daria Angélica de Carvalho
36. Diamantina Alves de Aguiar
37. Edíth Henrique de Almeida
38. Eduvírges M0,'f;Q.E. Pinheiro
39. Eva Eny Santos castro
40. Irma da Rocha Teixeira
41.' J'Olinda Gomes Andrade
42. Jorge Esteves
43. Lindinalva Vieira da Silva.
44. Maria de Nazareth Gomes de
Barros
45. Zulrnira Freitas Cidade
4'6. Alcimea Guimarães Nascimento47. Deamantdna Maria; Rosa
48. Jurema de castro Martins
49. Maria da Aparecida de Lima
50. Vera Castro Garcia
51. Alvanira Alves da Silva
52. Catarina Marçalina Pinto Vieira
53. cecilia Rodrigues Santos
54. Oelina Bezerra, Moreírn
55. Dalva Pio Lancelottí
56. Diva Araujo Gomída
57. Dulce Souza dos Santos
58. Elisa Figueiredo da Silva Coelho.
59. Elza de Souza Teixeira
60. Eva Jatobá
61. Irací Rocha da Câmara
62. Ireneda Silva Braga
63. Ivone Hermes Corrêa
64. Jacy Barbosa da Silva
65. Jorgina Pereira Braga
66. Jo.sefa Cavalcante 'Maia
57. Luíza GUimarães
68. Marta. Altina Vielrada Silva
69. Ma,ria Clelía Cardoso da Silva
70. Maria Doloreg Souza dos Santos71. Maria Helena Mesquita Fontes
72. Maria Helena Soares de Azevedo
73. Maria Jo.:,é Moreira a Costa
74. Maria da Penha Santos
75. Maria Rodrigues Ferreira
76. Maria Rodrigues Menezes
77. Maria .Tacianj, da SilV0
i85. Maria José Medeiros da. Silva
79. Neci soares Guimarães
80. Neyde dos' Santos Faria
81. Severfna Teixeira da Stlva
82. Flaviano de Mesquita
83. Francisco Xavier dó Silva
84. Tereza Lopes de Lima
85. Maria JOsé Mede: '-'3 da Silva
86. Maria 'José Guedes da Silva .
87. Maria do Carmo Souza Amorírn
88. Maria Auxilíadora Gomes
89. Mailde Gonç.alves Barreto
9{)'. ISabel Coelho de Barros

ATOS DO PODER

91,. Oremüda oarnetro de Miranda
9,2. Adeilda Souza de Oliveira
93. Armando Alvares Padilha
94. Arsenia do Nascimento -Plnto
95. jrrancísca Marques Pires
96. Guilhermina Paulo do Nascicimento
97. !Ika Garneiro Lima
98. .joâo Oorreía da Silva
99. José Díonlsío da Silva
.00. Neuza Freire Gonçalves
01. Nllza' de Oliveira
02. Sebastião 'Alves Cirino
6 Referência

n

.'5.' 'M'a:;dilià' C~;q~~i'r'~'

~·ie·· c~;v~ih~

6. Eglantilla de :çy.Iuzio
1 Referência nr
1. J,oãoLeiva
1 Referência VI, com diferença
de vencimentos de' Cr$ 273,20
1. Maria Gímenes
Classe: Massagista

Oódigo 'P-, 1709,8
2 Cargos
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos
398,00.

o-s

1. Arthur Pinto
1 Referência VI, com diferença de
vencimentos CrS 5.218,40
1. clodoaldo Aíves de Assis
Classe: Operador de Raios X

Código P-I710.9
15- cargos (2 vagos)

lQ Referência Base
1 Referência VI, eom diferença de
vencimentos de 01'$ 5-11,60.
1. Egberto Ferreira de Almeida

!EXECUTIVO

9. Helena Pfaltzgraff wrescn.ta

·í5.' 'N~~b'e'r'~' ·Ãi~~~~·(ÍI:e·

16 Crargcs (7 vagos)

9 Referência Base:

,

·'2: 'j~~é' 'Â~âri~~" pa"s~a~ot~·········
·"4.' ·Nã:nc;··D~mi~i~· 'de 'si" .'
.
Série de ctosses: Contador

OódigO TO-302,18B
18 Cargos

18 Referência Base

.....................................
10. Nelson Ameríco de Araujo

'is: ·M~;i~·
d~' ·LÓ~~·d~~· 'pi~h~i;~' s~Iomão
16. José Nogueira
17. Paulo -D'Avila Garcia
is. Haldo Atademo Torres
Oódigo TO-302.17A

19 cargos
19 Referência Base

·.. . . . ..... . . . . . .... . .... .. . ... . .. . ..
14. Manoel Castanho
· ..:
.

Série de Classes;

Tradutor

Código P- 2201.16B
15 Cargos
15 Referência Base

.. ... . . . . .... .. . . .. . . .. .. .. ......... .
~;

Elisabeth .Bramont

,'

Engenheiro

Código TO-G02.l8B

48 cargos
47 Referência Base

1

Série de Classes:

~

'

16. MarIa Del Carme Costa Tostes
17. Nilze Ribeiro Beraldo
18: Nilza Teixeira .Icchem
19. Antonio da' Silva

Série de Classes: Agente Social

Código P....l9'Ol. 12B
cargo
1 Referência Base
1. Aríete de Oliveira

p~r'ei~;"'"

Oódigo P-220L14A

......

.

-

12. Seul Pinto Cordeiro

........

'

'

,

45. Ruben Nisio
46: Nelson Jorge Rodrigues
47. Mauricio <Moreira Lopes
1 Referência I

1. Ede Sobral, de Oliveira.

,

,.

ATOS

Série

d~

DO iF'ODERExEcUTIVO

Classes: Médico

Código TO-801.18B
1 Cargo
1 Referência Base:
1. Fioravante Bindi
Código TC-801.17A
1 Cargo
1 Referência Base:
1. Guilherme Pereira Rebello Junior
Série de czcsses:

Bnfermeiro .

Código TC-12Dl.18B
27 cargos

27 Referência Base

.

~24.· 'Ei~; F1~i~~ir"â

.de' c;,~fu·i~~· .....

25. 'I'erezínha Bezerra Montenegro
26. Paulina Teixeira Braga
27. Wilson Martins Sayâo
Série de Classes: Assistente
Social

Código TC-13Q1.18B
2 Cargos
2 Referência Base
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fine. da Lei nc 3. 82{), de 23 de no-

vembro de 1960.
Art. 39 As despesas, com a execução dêste Decreto serão atendidas
pelas dotações orçamentárias próprias na conformidade do disposto no
art. 79 da Lei nc 3. '780" de 12 de julho de 1960· observado o disposto no
arb. 68 da Lei nc 4.242, de 17 de julho de 1963.
Art. 49 As alterações Introduzidas
não prejudicarão as readaptaçôes já
consumadas, cabendo &O Diretor G.eeal do Pessoal- da Aeronáutica promover a expedição de _portarias declara tônas sôbre as alterações havidas
com referência à denominação do
cargo que -foi transformado e a classe, nível e referência em que ror colocado o funcionário atingido pela
readaptação.
Parágrafo único. Nos casos em que
ao: alterações Introduzidas importem
em revisão de readaptaçâo já d-ecretada, D órgão de pessoal do Ministério
da Aeronáutica tomará as necessàrías
providências para a correção,
por intermédio da Comissão de Classificação da-Oargns ,
Art. . 50 As vantagens financeiras
dêste decreto vigoram a partir de1Ç1
de julho de 1960.
Brasilia, 4 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.

2. Mnemosína Urrutigaray.
H. CASTELLO BRANC~
Art. 29 Os va-lores, dos níveis de
Nelson t.aoenere Wanderley
vencimentos e respectivas referências
constantes dos anexos a que se re":
fere o arbígo anterior. são os' previsDECRETO N9 54.282' - DE 4 DE
tos no Anexo IH - Tabelas e retrtSETEMBRO DE 1964
buíção - da Lei no 3.780, de 12 de
julho de 1960· reajustados, a partir
permzssao para nmeionomento
de 1 de dezembro de 1960, de acôrdo . Cas3'X
da enuanae que mencionq.
com a Lei nc 3.826 .de 23 de novembro de 1960 a paa-tir de 1 de abril
O Presidente da República,' tendo
em vista o que consta do -processo
de 1962, de aoôrdo com a Lei número
M J N I nc 53.338-64 e. na confor4.069. de 11 de junho de 1962, e a
midade do disposto no art. 118 da Lei
paa-tír de 1 de junho de 1963 de acôrnc 4.117, de 27 de agôsto de 1962,
do com a Lei nv 4.242 de 17 de julho
resolve cassar a permissão para runde 1963.
cionamento da Sociedade Rádio Emisparágrafo único. A partir de 1 de
scra de Piratininga Ltda. de Aradezembro de 1960, fica alterada a loçatuba. Estado de São Paulo.
calização dos servidores indicados na
Brasília, 4 de setembro de 1964;'
relação nominal, obedecidos os crité1430 da Independência e 76Q da R,erios fixados no art. 21 da Lei núpúbli-ca.
mero 3.780· de 12 de julho de 1960,
devendo ser lavradas as competentes
H. CASTELLO BRANCO
apostilas pelo' órgão de, pessoal respecüvo.-com fundamento no art. 2Ç1·in
Milton campos.

ATOS DO, PODER .ExECUTIVO

316

DECRETO N9 54.263

~

DE

4,

DE

SETEMBRO, DE 1964

Abre, pelo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, o crédito especial de eis 100.000.000,00 vara os
fins que' especifica,

O Presidente da Repúblâca, usando

da

autorização

contida

n? 4.214, de 2 de março

na

Lei

de_~9$3,

e

observados os têrmos do 'art. 93 do
Regulamento' Geral de Contahüldade
Pública; decreta:
'
Art. FI Fica aberto, pelo Mlmstério do Traba1ho e Prevídência Social,
o crédito especial de ors 100.000.000,00

(cem milhões de cruzeiros) para
atender às despesas iniciais da apncação da citada lei (Estatuto do Trabalhador Rural).

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na 'data de sua pubhcaçào,
revogadas as disposições em 'contrário.
Brasâlía, 4 de setembro de 1964;

1439

da

Independência

e

76°

da

República.
H. CASTELLO BRANDO

Roberto de Oliveira Campos
Arnaldo sussekind

DECRETO N° 54.264 - DE 4
SETEMBRO DE 1964

DE

Aprova a revisão do Quadro do Pesr
soal do Depertametuo Nacional de
portos e Vias Navegáveis e dá outras prcmuiências,

o Presidente da República, usando
das atribuíçôes 'que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, e o
§ Is dc artigo 19 da Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1954, decreta:
Art. Iv Fica aprovada a revisão da
classificação dos cargos e funções integrantes do Quadro do Pessoal do
Departamento Nacional de Portos e
Vias Navegáveis (D,N.P.V.N.), na
forma determínaôa .pelo artagn 19 da

Lei nv 4.345, de 26 de junho de '1964

elaborada com observáneia das nor:

mas contidas no Decreto nv 54.(1'04,
de 3 de julho de 1964.
Art. 2Q Consideram-se modlücados,
em parte, os Decretos ns. 51 897, de
9 de abril de 1963. e 52,ü9'1; d€' '5 de
junho de 1863, com as restricôas constantes dos parágrafos seguintes.

§ 10 Para fins de aplicação dos novos valores atribuídos pela Lei número 4.345, de 26 de junho de 1$<64; aos
respectivos símbolos, a classificação dós
CaI gos em comissão e funções gratificadas criadas no Quadro de Pessoal
do D.N.P.V.N terá caráter provísório, ficando sujeita a revisão a . ser
elaborada na forma da Lei nv 3.780
de 12 de julho de 1950, e do Decreto
nO 49.592 de 27 de dezembro de 1960.
§ 29 A revisão de que trata o parágra.fo anterior será processada no
prazo .d~ 60 (sessenta) dias. a contar
da publícaçâc dêate decreto, à, vista
dos elementos que o D.N.P.V.N.sub·
meterá, por intermédio do Ministério
da Viação e Obras Públicas, ao exame do Departamento Admíntstratívc
do Serviço Público e da Comíssâo de
Classificação de Cargos, para. posterior aprovação do Presidente da República.
'
_
§ 3° Simultêneamente com o processo de revisão a que aludem os pa;
rágrafos anteriores, o D.N.P.V.N.
apresentará ampla justificativa sôbre
a composição da carreira de Procuradores, em face das reais necessidades
dos serviços jurídicos do órgão, ü-an,
do desde logo anulada a crracâo- dos
cargos. de Consultor' Técnico re-tornando os respectivos ocupantes à situação funcional que tinham anteriormente nos Quadros Minístertais ou
Autárquicos, ou Se fôr o caso, incluídos na classe Inicial da carreira de
engenheiro
.
§ 4° Sem prejuízo das medidas a
que se refere êste Decreto fica o car-,
go isolado de provimento efetivo de
Consultor Jurídíoo transtormado em
cargo excedente de Procurador de 1~
Categoria, e os cargos de Advogado
transformados em cargos de Procura;'
dor de 3~ Oatego-ía. mantida. a permanência dos fjf,llais ocupantes n08
cargos transformados. ressalvado o df_
reíto de cpcão pela volta à stttração
anterior a.o Decreto nv 51.897, ee 9 de
abril de 1963.
~ 5° O D, N P, V-N. providenciará,
11A. forma do que clis:põe o Decreto nc
4lL923. de 8 de setembro de 1960, os
dadr-s nacessái-íos à revisão da classificação das sértes de classes ou elas,
ses sing-ulares estranhas ao sistema
aprovado pela Lei nv 3.780. d.e' 12 de
Julho de H160. justificando devídamen.;
te a necessidade da existência' das
mesmas no Quadro de pessoal criado
'Pelo Decreto no 5"1.897, de 9 de abrü
de 1963 e 52.097, de 5 de junho de
1$'53. em face das peculiaridades dOS
serviços da autarquia,
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§ 69 O Ministério da Viação e Obras
Públicas promoverá a regularízaçãe
dos provimentos, feitos com inobservância das normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie, n os cargos
isolados ou integrantes de séries de
classes singulares, criados pelos Decretos ns. 51.897, de 9 de abril de 1963,
e 52.097, de 5 d'8 junho de 1963, assegurando-se, quando couber.: o retõrno dos servidores, que nã-o satisfaçam
as condições exigidas, à situaçã.o funcional anterior nos quadros mínísterraís ou autárquicos.
Art. 3° A aprovação ou ratifica-ção
de que trata êste decreto não prejudicará o reexame das situações tndíviduaís de enquadramento, já cOBStituídas e passíveis de correção pOr iniciativa da Admímstraçào OU em vírtude de apreciação de recursos ínterpostos por funcionários. fundamentados
no artigo 48, parágrafo único, da Lei
nv 3.780, de 12 de' julho de 1960, nem
o reexame dOS enquadramentos de que
tratam os Decretos TIS. 51.897 de 9 de
abril de 1963, e 52.097, de 5 de junho

.de 1963.
. .
Art. 4Q sob pena de responsabilídade da autoridade que o determinar,

nenhum pagamento poderá ser efetuado a funcionário ocupante do cargo de provimento efetivo na base de
vencimento do cargo em comissão, ressalvados os casos previstos, de forma.
expressa, em lei ou decorrentes .de
cumprznentc de decisão judicial tran.,
sitada em julgado.
Art. 5° A partir da publicação dêste decreto, aplícar-se-ão aos servidores do D.N.P.V.N, as disposições da
Lei· DI> 4.345. de 26 de jtznho de 1964,
retroagmdo as respectivas vantagens
financeiras a 10 de 'lunho de 1964
Art. 6Q São consideradas extensivas
ao pessoal marítimo do DNPVN as dísposiçõee que forem aprovadas para
aplicação do disposto na Lei nv 4.345,
de 26 de junho de 1964, ao pessoal das
auta-rquias marítimas vinculadas ao
Ministério da Viação e Obras Públí.,
cas.
Art. 7 O disposto no § 1° do ·):ctigo
2° dêste decreto aplica-se, igualmen...
te, aos cargos 'em comissão e funções
gratificadas criadas, no Quadro de
Pessoal do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento pelos Decretos
TIs .. 51.676, de 22 de janeiro de 1003
e 53.541, de 6 de fevereiro de 1964
ficando' revogado (I § 19 qo artigo 1°
àe' Decreto nv .54.082, de 31 de julho
Q

de 1964.

§ 19 Também se aplica o disposto
nos parágrafos 3~ e 4° do ar t. 211 dês.,

te Decreto, ao Departamento Nacional
de Obras de Saneamento, quant., à
composição da carreira de Procuradoa anulação da criação dos cargos de
Consultor Técnico, retornando os
ocupantes dos cargos anulados a si..;.
tuaçâo funcional que tinham ante...
ríormente nos Quadros Ministeriais ou
autárquicos ou, se fôr o caso, incluídos na inicial da carreira de enge..
nheiro e quanto à transformação dos
cargos isolados de provimento efetivo
de Consultor Jurídico em cargos ex...
cedentes de Procurador de la Categoria, mantida a . permanência das
atuais ocupantes nos cargos transformados, ressalvado o direito de opj,-ã() pela volta à situação anterior aos
Decretos M. 51.676, de 22 de janeiro
de 1963 e 53.541, de 6 de fevereiro de
1964.
§ 2° Aplicacse igualmente ao Departamento Nacional de Obras de Sa...
neamento, o disposto no parágrafo 5'"
do Art. 2° dêste Decreto
Art. 8° nste Decreto entrará' em

Vigor na data de sua publicação

1'2 ...

vogadas 'as disposições em contrário.

Brasília, 4 de setembro de 1964;
143° da Independência e '769 da República.
Juarez Távora
H. CASTELL{) BRANCO

DECRETO N9 54.265 -

DE

8

DE

SETEM.BRO DE 1964

Aprova a revisão do Quadro de Pessoal do Departamento Nacumai de.
Obras Contra as Sêoie e dá outras

proosiéncias
, .

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o ar-'
tigo 87, item I,. da Constituição, e o
§ l o'do artigo 19 da Lei no 4.345, de
126 de junho de 1964, decreta:
Art. 19 Fica .aprovada a revisão da
classificação dos cargos e funções integrantes do Quadro· de Pessoal do
Departamento Nacional de O b r as
contra as Sêcas <D.N.O.C.S.) na
forma determinada pelo artdgo 19 da.
Lei nv 4.345, de 26 de junho de 1964,
elaborada com observância das nor.,
mas contidas no Decreto nc 54.004, dei
3 de julho de 1934.
Art. 211 E' considerado ratlfioado,
em parte, o Decreto nv 52.638, de 8
de outubro de 1963, com as restrições
'constantes dos parágrafos seguintes:
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1ÇI para fins de aplicação dos novos valores de vencimentos estabelecrôos na Lei nc 4.345, de 26 de junho

de 1964, para os respectivos símbolos,
'a classificação dos cargos em cormssão e funções gratificadas criadas no

Quadro de Pessoal do D.N .O.C.S.

terá caráter provisório, ficando sujeita a. revisão a ser elaborada na forma

da Lei. no 3.780, de 12 de julho de
196ú~ e do Decreto n'? 49.592, de 27

de dezembro de 1960.
§ 2'? A revisão de que trata o pa-

rágrafo anterior será processada no
\prazo de 60 (sessenta) dias, a eontar da publicação dêste decreto. à
'Vista dos elementos que o D.N.O.C.S.
submeterá, por intermédio do Ministério da Viaçáp e Obras Públicas, ao

exame do Departamento Admínístra-'

tive do Serviço Público e da Comissão de Classificação de Cargos, pera,

posterior aprovação do Presidente da
República.
'
§ 39 Slmultâneamente com o processo de revisão a que aludem os pa.rá g r a f o s anteriores, o D.N.O.C.S.
apresentará ampla justificativa sõbre
a composição da carreira de Procurador, em face das reais necessidades do
serviço jurídico do órgão, ficando desde logo anulada o críaçâo dos cargos
de Consultor Técnico e de Consultor
Jurídico, retornando, os respectivos
ocupantes, à situaçã-o funcional nos
Quadros ministeriais ou autárquicos,
ou, se fôr o caso, incluídos, os primeiros na classe inicial do carreira de
engenheiro.
§ 49 O Ministério da Viação e Obras
Públicas _promoverá a regularização
dos provimentos feitos com inobservância das normas legais e regulamentares, aplícávels à espécie, nos
cargos isolados ou integrantes de séries _de classes ou classes singulares,
criados pelo Decreto no 5,2.638, de 1963,
~~s€gumndo-se, quando couber, o retorno dos servidores, que não satisfaçam aos condlçôes exigidas à .sítuacão funcional anterior noo quadros
ministeriais ou autárquicos.
§ 59 O D.N .0.C.8'. providenciará,
na forma do que dispõe o Decreto no
48.923, de 8 de setembro de 11360 os
'dados necessários à revisão da cl~i
ftcaçâo dHS séries de classes ou ctesses singulares estranhas ao sistema
~provado pela Lei nc 3.780, de 12 de
Julho de 1960, justificando devídamen.,
te a necessidade .da existência das
mesmas no Quadro de Pessoal errado
pelo Decreto nv 52.638, de 8 de outu,

brode 1964, em face das peculiaridades dos serviços da autarquia.
Art. 39 A aprovação ou ratificação
'de que trata êste decreto não prejudicará o reexame das situações Indi.,
viduaís de enquadramento, já consta-e
tuídas e passíveis de correção por iniciativa da Administração ou em. vir-,
tude de apreciação de recursos Inter-e
postos por funcionários, fundamentados no artlgo 48, parágrafo único, da
Lei n» 3.780, de 12 de julho de 1960,
nem o reexame do enquadramento a
que se refere o Decreto nO 52.638, de8 de outubro de 1963.
Art. 49 Sob pena de responsabilidade da autoridade. que o determínaz,
nenhum pagamento poderá ser 'efetuado a funcionário ocupante de cargo
de provimento efetivo em base de vencimento, de cargo. em comissão, ressalvados os casos previstos, de forma expressa, em lei ou decorrentes de zum ...
prímento de decisão judicial transitada em julgado.
Art. 59 A partir da publicação deste decreto, anlícar-se-ão aos servldo-,
res do D.N.Õ.C.S. as disposições de.
Lei nv 4.345, de 2ô de junho de 1964,
retroagindo as respectivas vantagens
financeiras a 19 de junho de 1964.
Art. 69 Fica declarado sem efeit-o o
Decreto nv 53'.413, de 17 de janeiro de
1964.
Art. 7\" mste decreto 'entrará em, vigor na data de sua publicação revogadas as díspostçõés em contrário,
Brasília, 8 de setembro de 1964; 1431?
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO

N9 54.266 - DE 8 "DE
SETEMBRO DE 1964

Aprova a revisão do Quadro de eee:
eon do Departamento Nacional de
Estradas de Ferro e dá outras pro...

oiâéncías.
O
tdcnte da República, usando
das atribuições que lhe confere ·0 artigo 87, item I, da Oonstituíçâo, e o
§ 19 do artigo 19, da Lei nc 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta:"
Art. l° Fica aprovadava revisão da
classificação dos cargos e funções ín,
tegrantes do Quadro de Pessoal do
Departamento Nacional . de Estradas
de Ferro (DNEF), na forma determl;
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nada pelo artigo 19 da Lei nv 4.345,
de 26 de junho de 1964, elaborada com
observância -das normas contidas no
Decreto nv .54.004, de 3 de julho de
1964.
Art. 29 Consideram-se ratificados,
em parte os Decretos ns. 51.674, de
18 de janeiro de 1963, &2.951, de 26
de novembro de 1963, e 53.463, de 21
de janeiro de 1964, com as restrições
constantes aos parágrafos seguintes.
§ 19 Para fins de aplicação dos novos valores atribuídos pela Lei número 4.345, de se de junho de 1964,
aos respectivos símbolos, a classifica..
çâo dos cargos em comíssâo e funções gratífícadas criadas no Quadro
de Pessoal do DNE'F terá caráter pro",
visório, ficando sujeita a revisão a
ser elaborada na forma da Lei número 3, 18D, de 12' de julho de 1960,
e do Decreto n- 49.592" de- 27 de de.
zembro de 1960.
, § 2° A revisão de que- trata o parágrafo anterior será processada no
prazo, de 60 (sessenta) dias, a contal' da; publicação dêste decreto à
vista dos elementos que o ONEF 3Ub~
meterá, por intermédio do Mínístérto
da Viação e Obras Públicas, ao exame do Departamento Administrativo
do Serviço Público e da Comissão de
Classificação_ de Garg~, para poste",
1'101' aproveçao do Presidente da República.
§ 39 Simultâneamente com O orocesso de revisão a que aludem os"parágrafos anteriores, o DNEF apresentará ampla justificativa sôbre a J0m_
l}CISição da carreira de Procurador em
face das reais necessidades dos .serviços jurídicos do órgão, ficando des.,
de logo anulada a crracào dos cercos
de Consultor Técnico, assegurada a
faculdade. de os respectivos ocupantes
retornarem. se .rõr o caso.
situação
que tinham anteriormente nos qua...
dros ministeriais ou, autárquicos OH,
se fôr o caso, incluídos na classe inicial da carreira de Engenheiro do
próprio órgão.
§ 49 Sem prejuízo das medid-as a
que se refere -êste decreto, ficam os
cargos isolados de -provimento efetivo
de Oonsultcr Jurídico e Assistente
Jurídico transformados: em cargos excedentes de Procurador de P categori-a', mantida a permanência dos atuai,s
ocupantes dos cargos ora transforma;
dos, ressalvado o direito de optarem
pela volta à situação anterior ao Decreto no 51. 674, de 18 de j-aneiro de
à

1963.
§ 5° O Ministério da Viação e obras

Públicas promoverá a regularizaçâó
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dos provimentos, feitos com tnobser
vâncía das normas legais. e regula:
mentares aplícáveís à e§Pécie·nos
cargos isolados ou integrantes d~ séries de classes OU classes singulares doQuadro de Pessoal do DJ:'.l'"EF, assegurando-se, quando couber, o retôrno
dos servidores, que não satisfaçam as
condições exigidas: à situação Iunclo.,
nal anterior nos quadros mínistertais
ou autárquicos.
.
'
Art, 3'.' A aprovação ou rattücecãc
de que trata êste decreto não prejudicará o reexame das situações indi.,
víôuets de enquadramento Já consti.,
'tuídas e passíveis de correçã-, por iniciativa da Admlntstraçâo OU em virtude de apreciação de recursos interpostos por runcíonáncs, fundamen..
tados no artigo 43, parágrafo único,
da Lei nv 3. '180, de 12 de julho de
1960, nem o reexame dos enquadramentos de que tratam Os Decretos ns.
51.674, de 18 de janeiro de 1963. e
52.951, de 26 de novembro de 1963.
Art. 4° A partir da pubncaçào dês
te decreto, apllcar-secão aos servi:
dores do DNEF as disposições da Lei
no 4.345, de 26 de junho de 1964, retroagindo as respectivas vantagem: financeiras a 19 de tunho de 1964.
Art. 5° Sob pena de respcnsabüída;
de da autortdads que o determinar
nenhum pagamento poderá ser efe~
tuado a funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo D8 base do
vencimento de cargo em comíssão.
ressalvados OS caso-s previstos, de f01"_
ma expressa, em lei ou quando de,
correntes de decisão judicial transitada em iulgado.
Art. 6'" Fica declarado sem efeito o
Decreto ne 53.413, de 17 de janeiro
de 1964.
.
Art. 79 :ê;Ste decreto entrará em vi~·
gol' na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 1964; 143\1
da Independência e 76'> da Repúblic..~,
CASTELLO BRANCO
Juwe.z Távora

H,

DECRffi:TO N9 54.267 - DE 8 DE
SETEMBRO DE 1964
Estabelece normas para o abate de
gado bovino nos anos de 1964 e
1965, e dá outras prOVidências,

O Presidente da República, no uso
das atribuições" que lhe confere o
art . 87, item r, da COnstituição, e
disposto no art. 4°, § 49 do Decreto-

°
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lei nv 8. 4ÜO-, de 19 de dezembro de
1945, alterado pelo Decreto-lei nú,
mero 9.360, de 15 de junho de 1946-

e tendo em vista

O

que dispõe o ar.,

tigo 29 do Decreto-lei nv 4.082, de 4
-de fevereiro de 1942,

Considerando a necessidade de assegurar o ritmo de multiplicaçã-o do
rebanho bovino no pais,
Ooneiderando que para alcançar tal
objetivo, a díscíplínaçâo de matança
de vacas, nos estabelecimentos de
abate, constitui medida oportuna,
COnsiderando que essa medida deve
ter aplicação em todo território na,
cionaI, e ainda,
Considerando as peculiaridades da

produção animal do Estado do

R~o

Grande do sul, decreta:
AJ:t. 10 O abate de gado bovino,
nos anos de 1964 _e 1965, reger-se-á

pelas normas do presente decreto,
Art. 2° Respeitados os programas
que venham a ser adotados pela, Superintendência Nacional, do Abastecimento (SUNAB), especialmente os
destinados à formação de estoques
de carnes f'rigorfficadas para con,
sumo no período de entressafra e o
estabelecimento de quotas para exportacãc internacional, visando a ra,
cíonalízar o abastecimento de ca-rnes
em todo o território nacional, não
haverá 'restrições .quanto ao número
de bovinos a abater ou ao período de
abate.
Art. 3° Fica proibido, em todo território nacional, o abate de fêmeas
até 5 (cinco) anos de idade, assim
consideradas as que não apresentem
os dentes íncísívos igualados, ínclutn,
do.se na proibição as bezerras.
§ 1° Exclui-se da proibição de que
trata êste artigo, o abate de fêmeas,
inclusive bezerras ou temeu-as, que,
mediante prévia e rigorosa inspeção
veterinária:
a) demonstrem ser portadoras de
deficiências orgânicas; pelo que sua
manutenção no rebanho seja conside,
rada anti-econômica;
b) apresentem defeitos físicos, f L
siológícos ou vícios que as invalidem
para a reprodução; e,
c) estejam afetadas por doenças
que justifiquem seu abate como me.,
dida prorilátdca, exigindo-se, nesse
caso, a apresentação de certificado
veterinário oficial.
§ 29 O abate de fêmeas no Estado
do RÜJ- Grande do Sul, será regulado
pelo Instituto Sul Riograndense de
Carnes.

°

Art. 4° A observância das medidas
e a aplicação das penalidades cons,
tentes do presente decreto, compete:
,
a) ao Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários e Materiais Agr'í.,
colas (SIPAMA)" do Departamento
de Defesa e Inspeção Agropecuárias
(DDIA), do Mínístérto da Agrícul;
tura, nos estabelecimentos sujeitos à
inspeção federal;
b) 'aos órgãos oficiais dos Estados,
Territórios e Municípios que explorem matadcuros para abastecimento
regional e local, ou sejam encarregados da inspeção em estabelecimentos
dêsse gênero;
c) aos Prefeitos Municipais, Associações Rurais ou outros órgãos aos
quais venha á ser delegada competência, nos estabelecimentos sujeitos
à inspeçã-o mumcípal.
Art, 59 Os demais órgãos do De.,
partamento de Defesa e Inspeção
Agropecuárias (DDIA) , localizados
nos Estados e Territórios, bem corno
os Serviços de Acôrdos, celebrados
pelo Ministério da Agricultura e vinculados àquele órgão,' cooperarão,
quanto aos estabelecimentos não su,
jeitos à inspeção federal, na físcalízação do cumprimento das normas
estatuídas neste decreto.
Parágrafo único. Goro ésee objetivo,
deverão os órgãos 'previstos neste ar,
tígo, manter entendimentos com as
autoridades estaduais e municipais,
visando a celebrar convênios ou ado,
tal' medidas necessárias à fiscalização,
Art. 69 As autoridades de defesa
sanitária animal, da União, dos Estados, Territórios e Municípios não
poderão fornecer certificado sanítário para o trânsito de fêmeas destina-das ao abate,' em desacôrdo com o
disposto no art. 39, seja qual fôr o
meio de transporte usado.
Art. 7° A vioJ'3.ção do disposto neste
decreto .mportará, para os estaoelecimentos sob inspeção federal, bem
como naquêles sob jurisdição dos Es,
tados, Territórios ou Municíp-ios, na
aplicação das penalidades previstas
no Regulamento da Inspecâo Indus, trial e Sanitária de Produtos d,e Orf,
gem Animal, aprovado pelo Decreto
no 30.691, de 29 de março de 1952,
alterado pelo Decreto nv 1. 255, de 25
de junho de 1962.
Art. 89 Serão proibidos de fundonar os estabelecimentos abatedores
que não se enquadrem no regime de
inspeção federal previsto no Regulamento citado no artigo anterior,
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quando infrrgírem as normas prevís,
do Ministério da Agricultura fixada
tas neste decreto.
pela Lei Delegada nc 9, de 11 de
APt. 99 será cassada a atividade
outubro de 1962 e a distribuição de
do~ marchantes que violarem o dísatribuições estabelecidas no Decreto
posto no Art. 39 dêsbe Decreto.
no 1.477, de 2-6 de outubro de' 1962,
Art. 10. Serão responsabilizados,
decreta:
nos têrmos da tegtslacâo vigente, os
Art. 1° Os membros permanentes
órgãos, entidades, autorídades e os
do Conselho Nacional de Defesa Saservidores públicos que, incumbidos
nitária
Animal, a que se refere o
da apticacâo dêste decreto, deixarem
§ 1° do art. 77, do Regulamento do
de cumprir o que nêle se estatui.
rtervíço de Defesa sanitária Animal,
Art. 11. Ao Departamento e, Deaprovado pelo Decreto nv .A.548, de
fe s u
e Jncpeçâo Agropecuárias
3 de julho de 1934, do Govêr.ao Pro(DDIA), comp-ete zelar pelo cumprt,
visório da República, passarão a ter
mente das normas estabelecidas no
a seguinte denõminacâc:
presente decreto.
Art. 12. A Superintendência Nacioa)\ Ministro da Agricultura;
nal do Abastecimento (SUNAB) cob) Díretcr.Creral do Departamento
laborará com os órgãos fiscalizadores
de Defesa e Inspeção Agropecuária,
e responsáveis pelo cumprimento do
em substituição ao Diretor-Geral do
disposto neste decreto, devendo pro,
Departamento Nacional de Produção
por ao Ministério da Agricultura as
Animal;
providências que visem a assegurar o
C) Diretor do Serviço de Defesa
abastecimento de carnes à população.
Sanitária Animal:
Art. 13. O Departamento de ned) Diretor do Serviço de Inspeção
tesa e Inspeção Agropecuárias (DDIA)
de Produtos Agropecuários e Mate,
cooperará com a Superintendência
rtais . Agrtcólas, em substituição ao
Nacional do Abastecimento (SUNAB), '<Diretordo Serviço de Inspeção de
na elaboração e execução dos planos
Produtos de Origem Animal;
de estocagem e na fixação das quo,
e) Díretorvda Divisão de Zootecnia
tas de exportação, de carnes bovinas.
e Veterinária, do Departamento de
Art. 14. Nos casos de dúvida ou
Pesquisas. e Experimentaçã-o Agropeomissão quanto à aplicação das norcuária, em substituição ao Diretor do
mas fixaias no presente decreto, ca,
Instituto de Biologia Animal.
berá ao Iinístro da Agricultura decidir, ouvido o Diretor-Geral· do De;
Art. 2° Revogam-se as disposições
em conta-árío..
partamento de Defesa e Inspeção
Agropecuárias ~DDIA).
Brasília, '8 de setembro de 1964;
Art. 15. O presente decreto entrará
1439 da Independência e 769 da Re,
em vigor na' data, de sua puehcaçâo,
pública..
revogadas as disposições em contrário.
H. CASTELLQ BRANCO
Brasília, 8 de setembro de 1964;
Hugo de Almeida Leme
1439 da Independência e 76°, da Re,
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

DEORETO N9 54" 269 -

Hugo de Almeida Leme
DECRETo N9 54.268 _

SETEMBRO DE

DE 8 DE

SETEMBRO DE. 1964

Altera a denominação doS' membros
permanentes do Con&elho Naciomü
de Defesa Sanitária Animal criado
pelo Decreto nC! 24.548, de 3 de ju_
lho de :?;:,4, do GOVêr7W Provisório
da República.

O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere, o
art. 87, item I, da Constituição Fe,
deral e tendo em vista a estrutura

DE B DE

1984

TOrna sem efeito despacho eixrcuio
em Parecer do acomete, Militar e
cria Comissão para o fim que especifica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o arügo 87, Inciso I, da Constituição e,
tendo em vista o que consta do Procésso ne 3.7-54, de 1964, do Ministério
das Minas e Energia, resolve:
Art. 19 "I'ornar sem crcrto o despa.,
cho exarado no Parecer nv 29.717, de
1S'63 do Gabinete Militar, publicado
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no Diário Oficial de 23-7~63 às fôlhaa
6.366-67.
Art. 29 ortar Comissão para, no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias
após sua instalação, Examinar o con,
trato entre a entidade polonesa «Centraía Handlu zagranícsnego Objetow
Przemyslo - CEKOP"; e a Comissão
do Plano do Carvão Nacional
CPCAN, propondo as medidas que se
tornarem necessárias.
Parágrafo único. A Comissão será
presidida pelo Marechal R/I Armando Dubois Ferreira e terá como membrcs representantes das seguintes entidades: Consultoria Geral da República, Mímetérío das Relações Exteriores, Comissão do Plano do Carvão Nacional e Centrais Elétricas
Brasileiras S. A. - ELETROBRAS,
que deverão ser indicados pelos respectivos orgâcs ,
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de setembro de 19M; 14'39
da Independência e 769 da República.
'H. OASTELLQ BnANco

Mauro Thibau.
Vasco ela Cunha

DElCiREro. N~ 54.270 - DI:: 8 DE
SETEMBRO DE 1964
Autoriza o Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis a ceder,
qrotuitamente,
ao
Instituto
do
Açúcar e do Alcoot, área de terreno
localizada no pôrto de Arocaiú. Estado de Sergipe.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1,- da Oonstituiçào Federal, /:; nos térmcs do art. 126, do
jjecreto-leí "lI 9.7{i0, de
bro de 1946, decreta:

õ

de -setem-

Art, jo Pica o txoartamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis,
autarquia vinculada ao Ministério da
Viação e Obras Públicas, autorizado a
ceder, gratuitamente, ao Instituto do
Açúcar e do Aícoot, autarquia [urtsdicionada ao Ministério da Indústria
e, Comércio, uma área de terreno medindo 3,OOO,Ül) m2, localizada no pôr-

to de Aoacaju, Esbadc de aergtoe,
destinada à construção de um armazém' para estocagem de açúcar, de
acôrdo .ccm a planta- no 9 que COm
êste baixa, devidamente rubricada
pelo Diretor da Davísâo do Material
do Ministério da Viação e Obras PU.blicas.
Art. 29 ~ste decreto entrará em vigor na _data de sua pubucacêo," re~
vogadas as disposições em contrário,
Brasília, 8 de setembro
1964; 143Qda Independência e 76° da República,

de

H. CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora,
Dantel Faraco

DECRETO N9 54.271 SETEMBRO, DE

DE 9 DE

1964

Modifica o art. 10 do ReguZ'Q,1nento
da Comissão de Marinha Mercante,
eprootuio pelo Decreto nO 7.838, de
.11 de setembro de 19'41.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tigo 87, item I, da Constituição Fe,
deral e
Considerando
Que o frete marítimo é na realidade o conjunto de despesas em que
incorre uma mercadoria para ser
transportada de pôrtc a pôrto;

Que o presente sistema vem acar.,
retando dificuldades para a emissão
de conhecimentos de embarque e entraves à livre movimentação de mer.,
cadorias na navegação de cabotagem;
Qúe é: necessário fazer com que 06
armadores participem com mais ínte,
rêsse e responsabilidade na carga e
descarga das mercadorias que lhe
são confiadas para transporte, -de,
ereta:
Art.. 1° O art. 10 do Regulamento
da Comissão de Marinha Mercante,
aprovado pelo Decreto o» 7,838, de
11 de_setembro de 1941, passa a vígorar com a seguinte redação:
"Art. 10. Por frete se compreende a remuneração do transporte de pôrto a põrto, incluídas
tôdas as despesas para a maní;
pulação da carga anteriores ou
posteriores a êsse transporte."
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Aru. 2° :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasília 9 de 'setembro de 1964;
143° da Úldependência. e 76° da, República.
1-1. CASTELLO BRANCO
Juarez Tavora
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"Art. 29 O Ministério da Viação e
Obras Públicas promoverá, no prazo

de 60 (sessenta) dias, a revisão das
alteracões Intrcduaídas-no Quadro de
Pessoal da Administa'açâo do Pôr-to
do Rio 'de Janeiro,' pelos Decretos
números 51.403, de 5 de fevereiro de
1962, 51.460, de 30 de abril de' 1962,'
51,510, de 1!i de outubro de 1962,
5'1. 649, de 7 de janeiro de 1963 e
51.733, de 21 de fevereiro de 1963, e

submeterá o respectivo processo ao

DEORETO NO? 54.272 -

DE

9 DE

SETEMBRO DE 1964

nentíea relação .que 'acompanhou. o
Decreto n Q 51. 662, de 16 de janezro
de 1963, que aprovou o enquaâra:
mente dos cargos e junções da Estroao.Óae Ferro Noroeste do Brasil
e deu outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe comere o ar ~
tigo 87, item I, da Constdtniçâo, de,
ereta:
Art. 1ÇI Fica retificada, com a ex,
clusâo de Darcy' Ferreira dos Santos,
Ouarda de brem F-1l4.5.A, Qua_
dro IH do Ministério da Viação e
Obras públicas, a relação que ecompanhou o Decreto n? 51. 662, de 16
de janeiro de 1963, dos cargos e res,
pectivos ocupantes transferidos nos
têrmos do art. 2° do. referido decreto.
Art. 20:> '1!:ste decreto entrará em vigor na data 'de sua publicação, r.evo_
gadas as disposições em contrário.
nrasíua, 9 de setembro de 1964';
i43° da Independência e 76° da República.
H.

CASTELLO BRANCO

exame do. Departamento Administra-

tivo do Servíco Público e da Oomissão de Classificação de, Oargcs, para
posterior aprovação do Presidente da
República.
§ 19 A aplicação dos novos valores
instituídos na Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964, aQS servidores . abrangidos p e los decretos mencionados
neste artigo fica condicionada à apro,
vaçâo da aludida revisão.
§ 2° Simultaneamente com a revisão a que se refere êste artigo, 'o
Ministério da Viação e Obras Públt. casvpromoverá a -emttartaacão dos
provimentos feitos com tnobservân<lia das normas legais e reautsm-nta-,
res, aplicáveis à espécie. nosvcargos
isolados ou integrantes de sértes de
classes ou .classes singulares, ov'edos
pelos mesmos decretos, asseguran,
do-se, quando couber, o retôrno dos
servidores, que não satisfaçam as
condições exigidas, à situação funcional anterior no quadro mtntstertaj ou da autarquia"
Art. 29 ~ste decreto .entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1964;
1430 da Independência e 76° da República:

Juarez Tavora

H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Tavora

DECRÊTO N° 54.273 SETEMBRO DE, 1964

DE

9 DE

Altera o art. 29 do Decreto nO 54.083,
de 31 de julho de 1964.

O Presidente da República, usando
atrrbuíções que lhe confere -o ar.,
tígo 87, item I, da Constituição, decreta.
Art. 1° O art. 2O? do Decrete nú,
mero 54.083, de 31 de julho de 1964,
passa a ter ta seguinte redação:

DECR];;TO N' 54.274

Ainda não foi publicado no D. O,,

das

DECRETO N' 54.275

Ainda não foi publicado no D. O.

Aros DO PODER ExECUTIVO

DECRETO N9 54.276 -

DE

10 DE

SETEMBRO DE 1964

Transjere área que especijioa, ao Instituto de Pesquisas e' Bxpertmentaçõo
Agropecuárias do Norte
(l.P.E.A.N.)
do Ministér;io àa
Agricultura, para a Universidade do
Pará de acôrdo com autorização
cotituia no artigo 12 da Lei 4.283,
de 18 'de novembro de 1963.
O Presidente da 'República, usando
da atribuição que 'lhe confere o artigo
87, Item I,. da Constdtuiçào, decreta:
Art. 19. Fica branafertda, de acõrdo com a autorrsaçáo contida, no artigo 12 da Lei nv 4.283, de 18 de novembro de 1963, do Instituto de Pesquisas e Expertmentaçâo Agropecuárias do Norte (I.P.E.A.N,.J, do Ministério da Agricultura, para a Umversídade do Pará, a área delímítada.
pelos seguintes elementos:
a) do marco 1 (um) passando peaos marcos 25 (vinte e cínco) € 24
(vinte e quatco) indo até o marco
auxiliar 23A r vmte e três A) que dista5üO (quinhentos) metros do marco
24 (vinte e quatro).
b) do marco 23-A (vinte e três A)
segue em linha teta, passando pelo
dreno do Igarapé Santo Antonio, pro.,
Iongando-ae pelo curso do Igarapé' do
mesmo nome até encontrar o 1'10
Guamé..
c) da desembocadura do Igarapé
santo Antônio ao marco 1 (um) tem
coma limite natucal o rio Guamá ,
Art. 29. A área a que se .refere o
artigo anterior destina-se à localização
dos diversos serviços e unidades 00
universidade do Pará.
Art. 3Q ~te Decreto entrará em
vigor na data de sua publtcacão. r evogadas as disposições. em eontrárto
Brasília, 10 de setembro de 1964;'
1439 da Independência .e 76Q da Re-

pública.
Flavio Suplicy de Lacerda
Hugo de Almeida Leme

DECRETO N' 54.277

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO N' 54.278

publicado

no~D.

DE

Dá noua redação ao parágrajo únibo
do artigo 19 do Decreto n Q 54.053,
de 27 de julho de 1964,

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo, 87, .cem I, da constituição, e o
artigo 19 da Lei nc 4.345, de 26 dE)
junho de i964, decreta:
Art. 19 O parágrafo' único do artigo 19 do Decreto n? 54.053; de 27
de julho de 19>i4, passa a ter a seguinte redação:
"Parágrafo úníco. Dentro do
prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar de : pubhcacâo dêste decreto, <"\ Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários en
cammhará ao exame do Departamento Administrativo d-, Ser..
viço Público, para posterior aprcvacão do Presidente da República, Os elementos necessários à
revisão, das modificações Introduzidas no Quadro de Pessoal do
mesmo Instituto pelo Decreto
no 51.498, de 8 de junho de '196,2, o
qual, para êsse efeito, é oonsídel'ado ratificado".
Art. 29 ~te decreto .entrará em vigor. na data de sua publicaçã-o, revogadaa as disposições em .ccntrá..
rio.
Brasília, 10 de setembro de 1964;
143Q da Independência e 76Q da República.
H. CAS'I'ELLO·· BRANCO

srnauío Sussekind
DECRETO N9 54.280 -

DE

10

DE

SETEMBRO DE 1964

Aprova a revisão elo ouaaro de Pés;
sOal do Conselho Regional de Economistas Protissionais da 4l} RegiãO
(Rio Grande do Sul e San~a Catarina) e d áoutras providências.

H. CA5TELLO BRANCO

-Ainda
- não foi

DEmtETO N9 54.279 - DE 10
SETEMBRO DE 1964

O.

o Presidente (1,a República, usando
das atribuições que lhe conferem o
art. 87, item I, da Oonstatuiçâo, e o
parágrafo 19 do artigo 19 da Lei número 4.345, de 26 de junho de 1964,
decreta: .
Art. 10 Fica aprovada a revisão da.
classificação dos cargos integrantes

ATOS

DO PODER iExECUTIVO

do Quadro de pessoal, provisório, do
Conselho Regional de Economistas
Profissionais da 4t.t Região (Rio Grande do Sul e Santa catannar. na rorma determinada pelo art. 19 da Lei
nv 4.345, de 26 de junho de 1964, elaborada com observância 'das' normas
contidas no Decreto no 54.004, ue 3
de julho de 1964, contínuanao em vigor a Resolução Especial nv. 82, de 6
de dezembro de 1961, da Comissão ce
Classíncaçào de cargos,
Art , 2'? A revisão de que trota êste
Decreto não prejuuicarã o reexame
das sítuacões rncnviuúajs de enquadra;
menta, jà constituídas e 'passíveis ce
correção por ímcta tíva da Admlllistração ou em virtude da apreciação
de recursos' interpostos por funcionários, fundamentados no art. 48, parágrafo úníoc.vda Lei nv 3.780, de 12
de julho de 1960.
Art. 3? A partir da publicação dêSte
Decreto, aplícar-se-ão aos funcionaríos do Conselho Regional de ncono,
mistas Profissionais da 4?- Região
(Rio Grande do Sul e Santa Catarina) as disposições da Lei no 4.345,
de 26 de junho de 1964, retroagindo
as respectivas vantagens financeiras
a 1Q de junho de 1964.
Art. 4Q Este Decreto entrará em VI..
gor na data de sua publicação, 1'e""Ogadas as . disposições em contrário.

325

paulo, Estado de São Paulo, destmado ao Ministério da Guerra.
Art. 2'? 1tste Decreto entrará em'
vigor na. oata de sua pubnceçãó, re.
vogadas as díaposíçôes em contrario.
Brasília, 11 de setembro de 1964;"
143 0 da Independência e 7159 00 Republica.
H. CASTELLo BRANCO

Arthur da Costa e Silva

DECRETO NQ 54.282 SETEMBRO DE

DE 11 DE

1964

Declara de utilidade pública, para
jZns de âesaprcpruição em tanor
da Companhia paranaense de
Energia metnoa, a área de terra
necessária à construção da Ugina
PiZôto de Saitc Grande de Iguaçu.

Revoga / o Decreto de declaração - ae
utilidade pública, para fr.JJ1.S de uesaproprtação, se imóvel na cidaete
de São PaulO.

O Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o ertigo 87, inciso I, da Oonsütuícão, e
nos têrmos do Decreto-leI nc 3.365·
de 21 de junho de 1941. alterado pela
Lei nc 2,.786; de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art. 1Q E' declarada de utilidade
pública, pera fins de desapropriação
em favor da Companhia paranaense
de Energia Elétrâca. a área de terra
com quatro (4) quilômetros quadrados, situada no Estado do Paraná,
no Município Cruz Machado, necessária à construção da Usina Pilôto de
Salto Grande do Iguaçu, no rio Iguaçu, e benfeitorias nela existentes.
A referida área consta das plantes
integrantes do processo da Divisão de
Águas n« 2.009-56, aprovadas por
essa Divisão.
Al't. 29 A área de terra a que se
refere êste decreto acha-se delimitada
por um quadrado de 2 quilômetros de
lado, tendo como referência o ponto
interno MI, de coordenadas geográficas:

Presidente da. República, usando
das atribuições que lhe contere o ectigo 87, inciso I, da Constituição Fe_
deral, decreta:
Art. 19 Fica revogado o Decreto numero 1.870, d.e 11 de dezembro de ..
19'62" que considerou de utilidade pública, para fins de desapropriação, o
imóvel situado à Avenida Brlgadeíro
Luiz Antônio nc ,4.'655, Cidade de São

Long. = 519 17' 11", 40 O
Partindo-se do ponto MI, com o
azimute magnético de 230'? 56' e após
percorrer 1.117 m atinge-se o ponto
·A, . à margem esquerda do rio Igueçu. Do ponto A, com azimute magnético de 98'? 00' e distância de 2.000
m chega-se ao ponto B. Do ponto B,
com azimute magnético de 089 00' e
distância de 2.000 m atinge-se o pOJ},to C, na margem esquerda do rIO

Brasília, 10 de setembro de 1964;
143 0 da Independência. e 76Q d:a. Repú-

blica.

H .CASTELLO BRANCo

Arruüao suseeiana
DECRETO

N'?

54.281 - DE 11 DE
DE 1964

SETEMBRO

O

Lat.

=

26' 06' 21", 78 S
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parágrafo único, da Lei nv 3.780, de

Iguaçu. Do ponto 0, com azimute

12 de julho de 1960.

magnético de 278 Q 00' e distância de
2.000 f i ohéga-se ao ponto D e dêste,

Art'. 39 A partdr da publícaçâodêste
decreto aplícar-se-áo aOS funcionários
do Hospital Júlia Kubitschek as disposições da Lei nc 4.345, de 26 de
junho de 1964, retroagindo as respectivas vantagens financeiras a 19 de
junho de 1964.
.
Art , 49 a-te decreto entrará em Ti""
.gor na data de sua públícacão, revogades as disposições em contrário.
Brasília, 11 de. setembro- de 196!;
1439 da Independência e 761? da Repú-

com azimute magnético de 1889 00' e
distância de 2 ~ 000 m, atinge-se

o

ponto A, fechando-se assim o pertmetro.
Art. ,39 Fica autorizada a Oompanma Paranaense de: Energia Elétrica
a promover a desapropriação da referida área .de terra. na forma da
legislação vigente.

.

Parágrafo único. Nos têrmos

do

art , 15 do Decreto-lei TIl) :3.365, de 21
de junho de 1941. mcdíncedo pela
Lei nv 2 786, de 21 de maio de 1956,
a desapropriação é declerada de ca~

blíca..
H.

ráter urgente.
Art. 4Q ~&te decreto entra em vigor na data de sua publicação, r.evogadas as, disposições em .contrárío.

DECRETO N° 54.284' -

Brasília, 11 de setembro de 1964;
143Ç1 da Independência e 769 da Repúbllee.

SETEMBRO DE

Mauro Thibau.
DE

11

DE.

SETEMBRO DE, 1964

Aprova a revisão do Quadro de Pe8~
scat do Hospital Júlia Kubitschek: e
dá outras providênciras.

O Presidente de República, 'usando
das atribuições que lhe confere o arbígo 87, item I; da Ocnstttuiçâo, e o
§ 19 -do art. 19 da Lei ris 4.345, de 2-5
junho de 1964, decreta:

Art. 1Q Fica aprovada a revisão da
classificação dos cargos e funções integrantes do Quadro de Pessoal do
Hospital Júlia Kubitschek, na forma
determinada pelo art. 19 da Lei número 4.345, de 2.g de junho de 1964,

elaborada com obse-rvância das normas contidas no Decreto nc 54.004,
de 3 de julho de 1964, continuando em

vigor o Decreto no 5<1.667, de 17 de

janeiro de 1963.

DE 11 DI!:

1964

Declara àe utilidade pública, para de;
sapropriaçáÇ), terrenos que me1tCio_
na, no campo dos Atonsos, eemao
da Guanabara, necessários ao Ministério da Aeronáutica.

H. CASTELLO BRANqO.

DEORlETO N9 54.283 ---:-

OPJSTELLo BRANCO

Arnaldo. Susseki'nd

.

Art. 29 A revisão -de que trata sste
decreto não prejudíoarâ o reexame
das situações íridívlduaís de enquadramento, já constítuídas e passíveis
de correção por iniciativa da administração ou em virtude de apreciação de recursos interpostos por funcionários fundamentados no art. 43,

o Presidente da RJepública; usando
da atrfbuiçãc que lhe confere o artigo 87, item I da Constituição '1e _
deral, e tendo em vista o Decreto-lei
nc 3.365, de 21 de junho de 1941, aj.,
terado pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 1956, decreta:
.
Art. 1°. São declarados de utíüdade pública, para desaproprfaçâc, 03
terrenos com a área total aproximada de 2.550,OOm2 (d-ois mil qutnhen,
tos e cinqüenta metros quadrados)',
situados à Estrada Intendente Magalhães; lado ímpar, a 200,80m do' q~lÍ_
lômetro 4" no campo dos Afonsos, 6Stado da Guanabara, de propriedade'
d-o 8r.· Jean Izidore Moise Guertou
Ou seus herdeiros ou sucessores, .tudo
conforme consta do processo protocolado na Diretoria de Engenhai ía
do Ministério da Aeronáutica sob o
ne 859_45. do qual consta a planta
dos terrenos.
Art. 29. Fica o Ministério da Ae_
ronáutíca autorizado. a promover a
efetivação da desapropriação de que
trata o presente decreto, na forma.
do__art. 10, do Decreto.Ieí nc 3 365, de
21 de junho de 1941,correndo as despesas à conta dos recursos orçémentárlcs próprios de que dispuser.

Aros DO

iF10DER ExECUTIVO

Art. 3i;!. Na forma e para os nos
do .art, 1& do Decreto.leí nv 3.865,
de 21 de junho de 1941, alterado pels.
Lei ne 2.786, de 21 de maio de 1956
a presente desapropriação é decla,
rada de urgência.
Art. 41? O presente decrete entra;
rá em vigor na data de sua publicaC)

DECRETO
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ção, revogadas as disposições em con...
trárío.
Brasília, 11 de setembro de 1964;
1431? da Independência e 76° da Re,
pública.
H.

CASTELLO -BRANCO

Nelson Lavenere Wanderley
DE 14 DE SETEMBRO DE

1964

Classifica os cargos de ní'veZ suoertor do Ministério da Aeronauuca e dispõe
More o enquadramento de seus atuais ocupantes.

. O Presidente da República, usando das atríbutções que lhe confere o
artigo 87, item I, da Constituição, e õe acõrco com o artigo 95' da Lei
n.« 4-.345, de 26 de junho de 1964, regulamentado pelo Decreto n.c 54.015,
de 13 de julho de 1964, decreta:
Art. 1.9 Fica aprovada a classificação dos cargos de nível superior
(Anexo D, bem como a relação nominal dos respectivos ocupantes (Anexo
TI), do Quadro de Pessoal do Ministério da Aeronáutica.
. Art. 2.'? As vantagens financeiras decorrentes do presente decreto vigorarão a partir de V? de junho do corrente ano e as despesas resultantes
.serão atendidas pelo crédito especial de que trata a Lei n.c 4.345, de 26
de junho de 1964, e pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 3.'? ltste decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revo-gadas as disposições em contrário.
.
Brasília, 14 de setembro de 1964;- 1439 da Independência e 761? da Repú-

~lica.

H.

CASTELLO E'RANcO "

NelsOn t.avener« Wanderley

(")

Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário

@ficial de 23 e retificados no die 29 de setembro de 1964.

DECRETO N9 54.286, DE 14 DE
SETEMBRO DE 1964

o prazo a que se referem OS
«ris 29 do, Decreto n9 814, de 31 de
ma1'Co de 1962 e 1Q dos Decretos
mmieroe 1. 396, de 19 ae setembro
de 1962, 1. 878 de 13 de dezembro de
19ô2, 51.863, de 25 de marco de 1963,
52.148, de 25 de junho ~e 1963 e
52.477, de 16 de setembro de 1963.

''P'l{JTroga

o Presidente da República, usando
_da atribuição que lhe confere o artigo
t7, item I, da Constituição; e
Considerando a necessidade de
complementar e atualizar os estudos
que foram cometidos pelo a-rt. Sv do
Decrete nc 814, de 31 de março de
1962, à intervenção na Companhia
Telefônica Brasileira;

Considerando que tais estudos são
indispensáveis para que o Govêrno
Federal possa, no mais curto prazo.
decídír quanto .à Situação d'a Companhia Telefônica Brasileira no quadro de urna solução nacional. harmoniosa para os problemas das telecomunicações, decreta:
Art. 1Q Fica prorrogado, POl' mais
365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, o prazo a que' se refere o art. 1Ç
do Decreto nv ":52.477, de 19 de setembro de 1963.
Art. 2'? O pre..'}ente Decreto entrara.
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1964;
1431? da .Independêncía e 769 da República,
H.

CASTELLO BRANCO

Mílton Soares Cam1Jos

ATOS DO PODER ExECUTIVO
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DECRETO N'? 54.287 -

DE

15, DE

SETEMBRO DE 1964

Altera a reaoçao do artigo 20 do Decreto n? 54.057,;, ãe 27 de julho de
1964, e dá outras providências.

o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o aetigo 87, item I, da Constatuíção, de-

ereta:
Art. 19 O artigo 2? do Decreto no
54.057, de 27 de julho de 1964, mo.,
dificado pelo Decreto no 54.2D5, de
24 de agôsto de 1964. passa a ter (1

seguinte redação:

"Art. 29 Ficam mantidos os Decretos nvs 51.501 e 51.502, de 8 de
junho de 1962, 51. 5ü9, de 20 de
junh., de 1962, 51.6G3, de 28 de
novembro de 1962, e 5·2.3ú2, de
25 de julho de 1963.

19 O Instituto de Aposentador-la e Pensões dos Marítimos el l,:"
caminhará ao exame do Departamento Administrativo do Serviço
Público, por intermédí-, do Minis_
tério do Trabalho e previdência
Social, no prazo de 60 (sessenta)
dias, os elementos necessários à
regulartaação das srtuações decorrentes da vígêncta dos decretos de que trata êste artigo.
§ 2(,) Sempre que néoessárío, a
regularização dessas situações será
submetida à consideração da oo;
missão de "C:;o.SSificaçâ.o de Cargos, assegurando-se, quando couber, o retôrno dos servidores, que
não satisfaçam as condições exigidas à situação funcional anterior. "
§

Art , 2° E' eonsldeí-ado revigorado
o Decreto ne 51.569, de 18 de outubro
de 1962, cujo artigo 19 passa, a ter a
segUinte redação:
_ "Art , 19 Fica estendida aOS
cargos de Fiscal de Prevldêncíía,
Código P-210B, existentes nos
quadros de pessoal das demais
Instr~uições de Pr~vidência. Social,
a faixa de vencimentos, correspondente aos níveis 18.B e 17.A,
da série de classes de Fiscal de
Previdência do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. a que se refere o ea-tígo
19 do Decreto nv 51.450, de 2 de
abril de 1962,
.

parágrafo único. O enquadra;
mento dos funcionários abrangidos pelo disposto neste artigo obedecerá às normas previstas no artigo 20 da irei nc 3,780, de 12 de
.julho de 1960. e deverá ser submetido à aprovação do Presíden.,
te da República por intermédio
da Comissão de Classificação de
Cargos. "
Art. 3° f::ste decreto entrará em vígor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárdo.
Brasília, 15 de setembro de 1964:
1439 da Jndependêncía 'e 76~ da República,
H. CASTEL~O BRANCO

Arnaldo Sussekisui

DECRETO NQ 54:288 - DE 16
SETEMBRO DE 1964

DE

Concede
à l,,'Umpanh'la Oerueiariá
Oaracà osuortzaçõo para tunctonar
como emprésa de mineração.

o presidente da República, usando
da atríbuíçâo qUe lhe contere :c art.
87, nc l, da consütutcão e nos têr.,
mos do Decreto-lei nv 1.985, de- 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta;
Artigo único E: concedida" à
Companhia Cervejaria Caracú, com
sede na cidade de Rio ClalX,Estado de São Paulo, conetdtuída por escntura pública de 4 de, outubro de
W19, arquivada sob nv 15:586, na
Junta Comercíeâ do Estado de São
Paulo, alterada por escritura de 30
de janeiro. de 1945, arquivada sob
nc 22.869 e pe.a Assembléia Gerad
Extraordínárta de lÇ dt setembro de
1957, arquivada Sob no 125,257,na
me~m~ Junta Comercial, autonsação
para. funcionar corno emprêsa de mí.,
neraçao, nçenoo obrtgarta a cumprir
mtegraímerae as leis e regulamentes
e~ vigor ou que venham a vigorar
sobre o objeto da referida autorização.
Brasília, 16 cc setembro de 1964.'
1439 da Independéncla. e 769 da. Re:
pública,
H.

CASTELLO

I3RANCO

Mauro Thibau

ATOS
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DO PODER

DE 16 DE

DE 1964

6 Acôrdo que institui o
Centre- Latino-Americano de Física.
O Presidente da República

promulga

Havendo o congresso Nacional
aprovado p e 1o Decreto Legislativo
nc 3, de 1964, o Acôrdo que Instituí"
o Centro Latino-Americano de Física, '
assinado no Rio de Janeiro, a 26 de
março de 1962;
E havendo 'údovdeposltado o res-

pectivo . Instrumento de ratificação
junto ao Diretor .Geral da Orvaníza ,
ção das Nações Unidas para à Educação, Ciência e Cultura a 11 de
agõst.o de 1964;
Decreta cue o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 16 de setembro de 1964:
1439 da Independência e 769 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

ACORDO QUE INSTITUI O CEN_
TRO LATINO-AMERICANO
DE FíSICA

As partes contratantes, tendo em
vista a Resolução nv 2.121 da Conferência Geral da Organização das' Na,
ções Unidas para a Educação, Cíênela e Cultura, de 14 de dezembro de
1000, bem como a Resolução ri? n do
Conselho Executivo desta Organlza.,
cão. datada de 7 de junho de 1961;
Convencidas de que o desenvolvimento da, investdgacâo cíentíftca no
"domínio da fisica constitúí uma basé
indispensável para o progresso econõmico e social;
Considerando:

A necessidade e a urgência de ele,
ver o nível científico e de aumentar
o número de ,professôres e pesquisa~ores nos diversos campos da física;
Que deve' ser feito um grande es,
fôrço de cooperação na escala regional para dito fim;
Que, em tais condições, se torna,
emínentemente.vopor tuno que se estabeleça um Centro, Latino-Americano
de Física, que se encarregará de pro":'
mover 'e estimular os trabalhos de
Investigação e da formação de pes,

ExECUTIVO

quisadores e professôres universitá;
rios de física na América Latina,
Acordam quanto ao seguinte:
ARTIGO I

Criação
Fica criado o Centro Latdno-Ame.,
rtcano de Física que, a seguir, será
denominado "centro", com sede no
Centro Brasileiro de Pesquisas Físi~
cas.
AHTIGO 11

Funções

1. O centro tem 'como prmctpal
função a de realizar pesquisas clari,
tírícas e organizar o ensino. especia,
Iízadc no domínio das ciências nsí,
cas, dedicando seu máximo interêsse
à formação e treinamento de pesquisadores e professôres universitários
na América Latina, bem como a juntal' esforços para a realização de
programas de maior envergadura, no
campo da tísíca. lt também, funcão
do centro ajudar à criação de gru;
pcs de pesquisas físicas, partccular.,
mente nos países em que êstes grupos
não existam ainda. O Centro de,
senvolverá programas especiais nos
diversos ramos da física que se fizerem necessários e, em particular, sõbre problemas de interêsse nacional
para um ou mais Estados membros,
incluindo -os : assessoramentos técní.,
cos que sejam sóhcltados.
2. Para a rea-lização dêstes objeta,
vos, o Centro disporá, segundo acôr,
dos que concluir, de:
a) instalações, laboratórios€'- pessoal científico e técnico das Instítuíções cientificas dos Estados.membros
que participem nos trabalhos do Cen,
tro. Os acordos cibdos -terâo por
objetivo facilitar a colaboração entre
tôdas as instituições de pesquisas fí,
stcas e oferecer a todos os pesquisadores a possibilidade de trabalhar no
laboratório ou na ínstdtuíçâo latinoamericana maís ' indicada para sua
especialidade;
b) pesqmsadorese professôrcs das
universidades da América Latina;
c) instalações, laboratórios e pes,
soal adícíonej previstos nos programas de trabalho. Ditas tnst.alaçôes e
laboratórios poderão estar em sua
sede ou em outro local selecionado pelos órgãos dirigentes do . Centro;
d) instalações, laboratórios e pessoal científico, técnico e administrativo que lhe serão facilitados pelo
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Centro Brasileiro de Pesquisas Físi_
cas.
ARTIGO

rrr

Composição

1. SãD membros do Centro Os Es-

tados da América Latina que venham
a tornar parte no presente acôrrto.
2. Para os efeitos do presente
acôrdo SãD considerados Estados da
América Latina os seguintes: Argen,
tina; Bolivia , Brasil, Colômbia" 00Sta.
Rica, Cuba, Chile, EI Salvador Equa-

dor, Guatemala, Haiti, Honduras,
México, Nicarágua, Panamá. Paraguai, Peru, República
Dominicana,
Uruguai e Venezuela.

ral eatê que a. Assembléia tenha
eleito o presidente da reunião,
ocupará a presidência o epresen
tante do Estado a que pertencia a
pessoa. eleita presidente "na reunião
anterior.
6. A. Assembléia Geral determina
o seu regimento interno. Suas decisões são tornadas por maioria dos
membros presentes e votantes.
'7. A Assembléia; oerar se reúne' em
sessão Ordinária cada dois anos e
em Sessão Extraordinária quando fôr
convocada pelo Conselho Diretor ou
par solícítação da maioria dos E6~
tados.membros.
Ji.RTIGO VI

conselho Diretor

ARTIGO IV

órgãos

O Centro compreende:
a) uma Assembléia Geral;
b) um Oonselho Diretor;

c) o pessoal científico, técnico e
administrativo à frente do qual
gura o Diretor.
ü,

ARTIGO V

Assembléia Geral

1. A Assembléia Geral é constituída
por um representante, de preferência
qualificado em ciências rísicas, de
cada um dos Estados.membros do

Centro e, além disto, por um representante da Organização das Nações
Unidas para' a Educação, Ciência e
Cultura, êste último sem direito a
voto. Cada representante pode ter
um suplente.
2. Cada Estado-membro do centro
tem direito a um voto na Assembléia
GeraL
3. A _ Assembléia oerat é o órgão
supremo do Centro. A ela cabe determinar, em cada uma das reuniões
ordinárias, as linhas gerais 10 pro,
grama e as bases crcamentárlas do
Centro, 8.$8i111 eomccexammar o re,
19.tó1"10 bienal dascativtdades realiza,
das que lhe: será apresentado pelo
Diretor do Centro acompanhado dos
ccmentáríos do conselho Diretor.
4. A Assembléia Geral' elege o COllM
selho Diretor.
5. A Assembléia Geral é CaTIVo·,
cada em sessão ordinária pelo Pre,
sidente do Conselho Diretor. A Assembléía Geral elege em cada réu,
r.íão ordinária seu presidente e dois
'Vice-Presidentes. Ao acnr-se cada
reunião ordinária' da Assembléia. Ge~ "

1. O Conselho Diretor é constituído de cinco membros, qualrticades
em ciências físícas, eleitos pala As,
aembleia Geral, não. necessàrtamenta
dentre os representantes que a ínte,
gram, por um representante da 01'_
gamzação das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura e par
outro do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, êstes dois últimos sem
direito a voto.
r
2. Entre os cinco membros eleitos
pela Assembléia Geral não pode haver mais de um membro da mesma
nacionalidade.
3. A Assembléia Geral elegê. tara;
bém, cinco membros suplentes do

conselho Diretor. àetcs membroe..
suplentes são convocados pelo Presi.,
dente dó Conselho Diretor, .segundo
a ordem em que foram eleitos. para
substituir um membro títnrlar. em
caso de ausência ou incapacidade
dêste último. Quando o primeiro SU~
ciente fôr da mesma nacionalidade
que um dos membros que: compõem
o Conselho Diretor, o presidente convocará o segundo suplente e assim
sucessivamente.
4. O mandato dos: membros títu.,
lares e suplentes -do Conselho Dire;
tor tem início a partir do encerra,
mente da reunião em que tenham
sido eleitos e terminará no fim da
segunda reúniâo ordinária subseqüente. Em cada/reunião ordinária
da Assembléia Geral se dará, sucessivamente, a expiração dos mandatos
de dois e de três membros titulares
do Conselho Diretor. A Assembléia
Geral preencherá, igualmente, em
cada sessão ordinária, as vagas que
existam de membros suplentes
5. Os membros vtãtulares e suplen,
tes do Conselho Diretor podem ser,
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imediatamente reeleitos para um se,
gundo mandato, porém não poderão
continuar no desempenho de suas
funções por m3ÍS de dois períodos
consecutivos.
e. O Conselho Diretor atuando sob
a autoridade da Assembléia Geral,
tem as seguintes atribuições:
a) examinar e' aprovar os relatô ,
rios e os programas anuais estabelecidos pelo Diretor do Centro, assim
como as eventuais modificações dêste
programa propostas-pelo Diretor, emitir opíníão sôbre o relatório bienal
das atividades levadas a oaho rela ,
tório que será apresentado à Assem;
bléia Geral:
,
b) propor à Assembléia Geral as
Unhas gerais do programa eas ba,

ees orçamentárias do Centro;
c) fiscalizar as atividades e a sítuaçâo financeira' do Centro e fixar
o orçamento anual;
d) decidir sôbre. 08 acõrdos rere,
rentes à colaboração científica que
deverão ser assinados pelo Centro;
e) eleger o Diretor do Centro.
7. O Conselho Diretor elege den,
tre seus membros, em cada sessão
ordinária, seu presidente e .um vice..
presidente, que continuarão exercendo
suas funções até à eleição seguinte..
São reelegíveis.
3. O Conselho Diretor determina
eeu regimento interno, Suas decisões
são tomadas por maioria dos membros presentes e votantes. Cada membro designado pela Assembléia Ge,
ral dispõe de um voto,
9. O Conselho Diretor se reúne
em sessão ordinária uma vez por
eno e em sessão extraordinária
~u.ando fôr convocado por seu pre,
•sídente ou por solicitação de três de
~eus membros.
'
ARTIGO VII

Diretor e Pessoal

é eleito
que fixa 113

1. O Diretor do Centro
pelo Conselho Diretor

eondtcões do contrato.
2. As atribuições do Diretor do
Centro são:
a) dirigir os trabalhos do Centro
de acôrdo com os programas e díre,
trizes aprovados pela Assembléia Geral e segundo as normas traçadas
pelo Conselho Díretor ;
z» representar o Centro na Jusliçae em todos os atos da vida civil;
c) firmar acôrdos relativos à cora,
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boraçâo científica rr4 referendum do
Conselho Diretor;
d) preparar o orçamento, os reta.
tórfos e os programas anuais para
aprovação do Conselho Diretor:
e) nomear o pessoal -do Centro.
3. O Conselho Diretor e o Diretor
elaboram um Regulamento admínís,
tratcvo que fixa as modalidades de
funcionamento do Centro.
ARTIGO VIU

Disposições

tinanceíms

1. Os recursos financeiros de que
dispõe o Centro são constituidos por:
a) contribuições anuais dos Esta;
dos-membras;
b) doações, legados e subvenções
que possa receber conforme o § 3°
do presente arbígo ;
c) remuneração que r e c e b a por
prestação de serviços.
2. As contribuições indicadas no
item a) do § 1° do presente artigo
são fixadas por cada um dos Esta,
dos-membros de acôrdo com suas pos;

síbilidades.
3. O Diretor do Centro' pode,

~
,:}OnJ.

a aprovação do Conselho Diret-or,
aceitar doações, legados e snbvenções oferecidas ao Centro com a con ...
dícâo de que tais beneficios não im..
plíquem em nenhuma obrigação con,
trârta às finalidades do centro.
4. A Assembléia Geral decide sõ,
bre a duração do exercício financeiro
do Centro.
ARTIGO lA

Relações com a UNESCO

O Centro assinará com a Organí...

das Nações Unidas para .a Edu...
cação, Ciência e Cultura, um acôrdc
para regulamentar as modalidades
de uma estreita e efetiva colaboração
entre as duas instituições, princípal.,
mente, no que se refere à ajuda para
pesquisas, intercâmbio de p e s s o a I
científico e de informações e conces,
são de facilidades recíprocas.
jação

ARTIGO X

Capacidade jurídica e imunidades
do Centro

L 'O Centro goza, dentro do terrí,
tério de cada um de seus Estadosmembros, da capacidade [urtdica necessária para 'exercer suas funções e
para alcançar seus fins.
2. O Centro concluirá um acôrdo
com o oovsmo Brasileiro a fim de
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que êste lhe proporcione os direitos
e privilégios de um organismo Inter;
nacional íntergovernamental.

Geral procederá em cada reuruao ordinária às eleições para preencher
os postos que ficarem vag-os no encerramento, da sessão.

ARTIGO XI

Retiradas dos Estados-Membros

1. Em qualquer momento, c a da
Estado_membro P o d e r á apresentar
notificação de sua retirada do Oen.,
tro, depois ao transcurso do prazo
de quatro anos, contados da data em
que o Estado em questão tenha começado a fazer parte do presente
acôrdo. Tal notificação será considerada efetiva um ano depois do dia

em que ela foi comunicada ao Díre,

tor. Geral da Organização das Na,
ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura.
2. -O Diretor-Geral da Organiza,
çâo das Nações trmoaa para a Edu ,
cação, Ciência e Oulttn'a comunicará
a referida notificação a todos os Es.,
tados-membros e ao Diretor do Oen,
tro.
ARTIGO xrr
Emendas

O presente acôrdo pode ser modi-

ficado pela Assembléia Geral por
proposta de um Estado-membro. Os
projetos de emenda devem ser comn,
nícadoa aos Estados.membros, ao menos seis meses antes de serem submetidos ao exame da Assembléia Geral. As propostas de' emendas serão
aprovadas somente se obtiverem um
número de votos igual a, pelo me,
nos, dois terços do número dos Estados.membros.
ARTIGO XIII

Disposições transitórias

1. O Diretor-Geral da Organização
das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura,convócará a prí.,
meíra reunião da Assembléia Geral
do Centro, dentro do menor prazo
possível, 'depois de 'entrar em vigor
o presente acôrdo.
2. Na primeira reunião da Assem,
bléía Geral se procederá, de acôrdo
com as condições previstas no .ar
tigo VI, à eleíçâo dos cinco membros
titulares e dos cinco membros suplen,
tes do Conselho Diret-or do Centro.
Logo após, a Assembléia Gei'al 'designará, por sorteio, dois merrroros
titulares cujos mandatos expirarão
no encerramento da segunda reunião
ordinária, A seguir. a Assembléia

ARTIGO

xrv

Disposições Finais

1. O presente acôrdo ficará em
aberto à asaínatura: e aceitação por
todos os Estados mencionados no ar; ,
tigo rrr.
2. :f:stes Estados pedem vir afa~
eer parte do presente acõrdo por:
a) assinatura sem reserva de uma
aceitação ulterior;
b) assinatura' com reserva de aceitação, seguida desta:
cr uceítacão pura e simples.
3. A aceitação se tornará efetiva
pela deposição em mãos. do DiretorGeral da Organízação das Nações
Unidas para a Educação, Ciência e
Cultura, de um instrumento de acertaçâo.
4. O presente acôrdo entrará em
vigor quando o Brasil. e mais cinco
dos Estados enumerados no § 2° do
art. 39 se tornarem parte <1ele, conforme o que vem preceituado no .ê 2°
do presente artigo.
5. O Diretor-Geral da Orgamzaçâo das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, íntormar.c
aos Estados que façam parte do pre<sente acôrdo, à Organização das Nações Unidas e à Organízaçâo dos Estad-os Americanos a data em que o
acôrdo entrar em vigor, assim como
.a data em que outros Estados vierem a fazer parte dêste acôrdo.
6: De conformidade com o art. 102
da Carta. das Nações Unidas, 'o presente acôrdo será registrado no Sa-:
cretartado das Nações Unidas pOI
petição do Diretor-Geral da Orga.,
mizaçâo das Nações Unidas para e
Educação, Ciência e Cultura.
Em fé de que, os representantes
que subscrevem, devídamente Autort.,
zados pelos respectivos Governos, firmam o presenteacôrdo.
Feito no Rio de Janeiro no 26'1 dia
de março de 1962, em um único
exemplar em línguas espanhola, francesa e portuguêsa sendo os três tex,
tos, igualmente, autênticos. O exemplar original será depositado nos arquivos da Organização das Nações
Unidas para a Educação, Ctêncía e
'Cultura e serão enviadas cópias," <ie~
vidamente autenticadas, a todos os
!Estados mencionados no art. m.a.s-

Aros no iPoDER
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Estados Unidos do, Brasil, sob' as condições abaixo especificadas:
cA~ÍTULO I

DECRETO N° 54.290 -

DE 16 DE

SETEMBRO DE 11964

Promulga o Acôrdo -para Estabelecimenta de Mzssáo Naval norte-americana no Brasa cora Os Estados
Unidos da América.

o Presidente da Riepública.

Havendo o congresso Nacional aprovado, pelo Decreto Legislativo nc 19,
de 1964, o Acôrdo para Estabelecimento de Missão Naval norte-americana: no Brasil, firmado no Rio de
Janeiro a 7 de maro de 1942, e sua
prorrogação indefinida por troca de
notas entre Os dóis países, datadas de
1954;

Decreta que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja exe-

cutado e cumprido cão inteiramente
como nêle se contém.
Brasília, 16 de setembro de 1964;
1439 da Independêncía e 769 da aepública.

H.

CASTEI.LO, BRANCO

Vasco da Cunha

CONTRATO ENTRE OS GOVERNOS
DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
E DOS EST A DOS UNIDOS DA
AMÉRICA RE LATI V O A UMA
MISSÃO NAVAL AMERICANA NO
BRASIL

De conformidade com c. pedido rct,

to pelo Embaixador dos Estados Uni.
dos do Brasrl em Washington, D. C.,
ao Secretário de Estado, o Presidente
dos Estados Unidos da Amertce usando da faculdade que lhe confere

a Lei do congresso (H atat, 565) de
19 de maio de 1926. denominada "Lei
que autoriza o presidente a designar
oficiais e pessoal subalterno do Exércíto, da Marmha e do Corpo de Infantaria de Marinha dos Estados Unidos da América para colaborar cem
os Governos das Repúblicas Lataneamericanas em assuntos militares e
navais", alterada .pela Lei de 14 de
maio de 1935 (49 8tat. 2'18) que incluíu o "Commonwealth" das Ilhas
Filipinas - autorizou a nomeação de
oficiais e de pessoal subalterno para
eonstauírem uma Missão Naval nos

Fins e duração

Art. 1q Esta Missão tem por fim
cooperar com o Ministro e Oficiais da
Marinha do Brasil, no sentido de I(l.·Umentar a eüciênoia da Marinha de
Guerra brasíleíra.
Art. 2'? Esta Missão terá a duração
de quatro anos. a contar 'da datada
assinatura dêste contrato pelos repre.,
sentarstes acreditados pelos Governos
dos Estados Unidos do Brasil e dos
Estados Unidos da América, a menos
que o mesmo termine mais cedo ou
seja prorrogado, nas condições adían-,
te estabelecidas. Qualquer membro
poderá ser desligado pelo Govêrno dos
Estados Unidos da América depois de
expirado um período de dois anos de
serviço e, nesse caso, um outro membro será designado em substrtuícao.
Art. 3° Se o Govêmo do Brasil desejar que os serviços dá Missão sejam
prorrogados além do período estipulado, fará, por escrito, uma proposta
nesse sentido, seis meses antes da
termtnaçáo dêste contrato.
Art. 49 este contra to poderá ser rescindido antes do período de quatro
anos específtcadc no art. 2°, ou antes
de expirado o período de prorrogação
autorizado no a.rt. 3'?, nas seguintes
condições:
a) Por qualquer dos dois Governos,
mediante notificação escrita. feita com
três meses de antecedêncía ;
b) pela retirada de todos 0i3. membras da Missão pelo Govêrno dos Estados Unidos, DO ínterêsse público
dêsse país, sem a observância do estipulado no parágrafo a.
AN. 5lJ nste contrato poderá ser
rescindido por iruciatíva tanto do
Bra,sil quanto dos EstJ dos Unidos. caso
qualquer dos <1:8tS Governes venha aser envolvido em lutas internas ou
externas.
CAPÍTULO

n

Composição e pessoal

Art. 1ft A Missão Naval compor-se-á
de um Chefe de Missão, com o pôsto
de Capitão-de-Mar-e-Guerra. do serviço ativo da -Marinha dos Estados
Unidos, e do demais pessoal da Ma.rlnha americana. que venha a ser posteriormente solícítado pelo Mínistéríc
da Marinha do Brasil, por intermédio
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do seu representante autorizado em
Washington, e de acôrco com o Departamento da Marinha dos Esta-dos
Unidos.
Art. 2"9 O Pessoal da Marinha, dos
Estados Unidos já em serviço na Mis-

são Naval no Brasil, poderá contdn.. .l.ar,
a prestar os seus serviços _de acôrdo
com os têrmos dêste contrato, Õ qual
se tornará efetivo a partír da data
de sua assinatura pelos representaotee
autorizados dos Governos do Brasil e
dos Estados Unidos. O serviço dêsse

pessoal, já em função no Brasil, na
Missão Naval dos Estados cuides, será

considerado como servico sob êste con,
trato, 110 tocante a todos os direitos,
para cujo gôzo ou exercíceo sejam exigidos, no mínimo, dois anos de serviço
na Missão.
CAPíTULO

rrr

Deveres, Postos e Precedência;
Art. 190 pessoal da Missão Naval
deverá exercer as funções que forem
assentadas entre o Ministro da Marinha do Brasil e o Chefe da Missão.
Art. 29 Os membros da Missão seTão unicamente responsáveis perante o Ministro da Marinha do Brasil.
por intermédio do Chefe da Missão.
Art. 39 Todos, os membros da Míssão nela servirão com o pôstc Que
têm na Marinha" dos Estados Unidos
e usarão o respectivo uniforme, mas
terão precedência sôbre todos Os ofi ..
cíeís brasileiros do mesmo pôsto ,
Art. 4'1 Todos 03 membros da Miesão terão direito a todos os privilégios, e vantagenj, que os Regulamentos
Navais brasileiros conferem aos oficiais e ao pessoal subalterno de graduação correspondente da Marinha
brasileira.
Art. 5(1 O pessoal da Missão Naval
será regido pelos Regulamentos Disciplinares da Marinha dos Estados
Unidos.
CAPíTULO v

Vencimentos e vantagens
Art. 19 Os membros da Missão receberâo do Govêrno do Brasil uma
remuneração líquida anual, expressa
em moeda corrente de, Estados, Unidos da América,' fixada para cada
membro individualmente por acôrdo
entre os Governos dos Estados' pnidos da América e do Brasil. Essa
remuneração será paga em doze (12)
prestações mensais iguais, devidas e

pagáveis no último dia de cada mês.
O pagamento poderá ser efetuado em.
moeda corrente brasileira, e, quando
assim fôr f eíto, será calculado de
acôrdo com a taxa cambial que fôrestabelecida entre Os dois Governos.
Os pagamentos feitos rora do Brasil
serão em moeda corrente dos EstJa.~
d03 Unidos da AmérIca e, do mesmo
modo, .nos valores que forem estabelecidos entre os dois Governos. A
referida remuneração não estará sujeita a ímpôsto algum brastlelro, federal. estadual ou municipal, em vigor ou que venha a ser criado posteriormente. Havendo, entretanto, ímpostos que, presentemente ou durante a vigência dêste contrato. recaiam
sôbre os referidos vencimentos, tais
impostos ficarão a cargo do Mínístério da Marmhe do Brasil. a fim de
que, de acôrdo com o que ficou acima
estipulado, a remuneração estabelecida seja' líquida.
Art. 29 A remuneração estabelecida no artigo precedente começará a
vígorer na data da partida de cada
membro da Missão de Nova York e
continuará concluído o serviço na
Missão, até a data da chegada de
regresso a NOVa York, e ainda pelo:
período de quaisquer ferres acumuladas a que tenha direito.
Art. 39 A remuneracão devida, correspondente aos perfcdos d'e, viagens
de regresso e férias acumuladas, será
paga. ao membro desligado, antes de
SUl), partida do Brasil. e tal pagamenta será calculado considerando-se
a viagem pela via marítima usual
mais curta, qualquer que seja a rota
ou meio, de transporte escolhido pelo
membro desllgedo.
Art. 4Q O Govêrno do Bl',asil fornecerá a todos OS membros da' Míssâc
e suas" famílias. tanto para a vinda
como para o regresso, passagens. de
primeira classe, pela via, marítima
usual mais curta, para as viagens que
se tornem necessárias c sejam realizad-as em virtude dêste contrato, entre Nova York e o Rio de Je..,neiro: O
transporte de objetos domésticos, bagagem e automóvel de cada membro
da Mi<3sáo entre Nova vork e sua resí.,
dêneia no Brasil, será. pago, do mesmo
medo, pelo Govêrno do Brasil, Inclusí ,
ve. tôdas as despesas necessárias relativa.s à descarga no Braatl eao aeondtcíonamento e embarque no navio,
ao partir do Brasil. O transporte de
tais objetos domésticos. bagagem e
automóvel será efetuado de uma só
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vez, e todos os embarques subseqüentes, serao por conta' do respectivo membro da Missão, salvo quando
resultarem de circunstâncias que não
dependerem de sua vontade. O pagamento de despesas para transporte
de famílias, objetos domésticos e automóveis, no CMO do pessoal que possa vir a ser designado para serviço
temporárfo na Missão, a pedido do
Ministro da Marinha do Brasil. não
estará sujeito a êste contrato, mas
será determinado por negociações
entre o Departamento da Marinha
dOIS Estados Unidos e o representante
autoriza-do do Ministério da Marinha
do Brasil em Washington, na época
em que rôr, de comum acôrdo, _feita
a escolha do pessoal para i tal servrçc
temporário.
Art. 5Q O Govêrno do Brasil concederá, mediante pedido do Chefe da
Missão, entrada livre de
direitos
aduaneiros para os artigos de uso
pessoal dos membros de 'Missão e de
suas famílias.
Art. 6Q Se os _serviços de - algum
membro da Missão forem interrompidos por ato do Govêrno dos jjsta-dos
Unidos da América, antes de
completar o período -de dois anos de
serviço. salvo nas condições do Ca-:
pítulo I. art. 5Q, não se aplícerá à
viagem de regresso o disposto no Capítulo IV, art. 4". Si;:; os serviços de ,
qualquer membro da Missão tiverem
de cessar, ou cessarem antes de dois
anos de serviço por qualquer outra
razão, inclusive a que estabelece o
Capítulo r, art. 5", êle receberá do
Govêrno do Brasil todos os vencimen~
tos, compensações e vantagens como
Se tivesse completado Os dois - anos de
serviço, porém o vencimento anual
terminará conforme o: estabelecido no
Capitulo IV· art. 29. No caso, porém,
de o Góvêrno dos Estados Unidos da
Améríoa desligar qualquer membro
por quebra de dísoiplíne, não oompetirá ao Govêrno do Brasil o pagamento das. despesas com o regresso
ao", EStados' Unidos dêsse. membro,
"de sua família, objertos doméstdcos
bagagem e automóvel.
Art. 7Q As despesas para Iooomoçâo e de viegens no Brasil a serviço
oficial brasileiro, serão custeadas pelo
Govêrno do Brasil, de acôrdo com o
capítulo In, ar,t. 49.
Art. 89 Para os serviços oficiada do
Chefe da Missão Naval será pôsto à
SUa disposição, pelo Govêrno brasileiro, um automóvel apropríedo, com

motorista.. O Govêrno brasileiro for ..
necerá, quando solicitado, para uso
dos: membros da Missão, no desempenho de suas funções ortctass, automóveis apropriados, com motorista.
e, quando necessário, urna lancha. devidamente equipada.
.
Art. 99 Deverão ser postos à dísposição dos membros da Missão escritórios adequados para Os seug trabalhos.
Art. 10. Se algum membro da
Missão ou pessoa de, sua família falecer no Brasil, o Governo brasileiro
fará transportar o corpo para o lugar dos Estados Unidos da América
que a família do morto indicar, porém. a. despesa do Govêmo do Brasil
não excederá o custo do transporte
dos restos mortais do luga-r do falecimento à cidade de Nova York. Se o
morto tõr um dos membros da Missão, seus serviços na mesma serão
"considerados como terminados quinze
(15) dias depois .de sua morte. .As
despesas de regresso, até Nova Yorkda família do morto,' de sua bagagem,
objetos domésticos e automóvel, serão feitas de acorde com o estabelecido no Capítulo IV. art. 4Q • Tudo
que fôr devido ao morto, inclusive. a
remuneração ,dos quisze (15) días
subseqüentes' à sua morte, reemoôlso
das despesas e transporte devidos ao
morto por viagens feitas a serviço
oficial brasileiro, será pago à viúva,
ou a qualquer outra pessoa que por
êle tenha sido designada por escrito,
enouanto servia de acôrdo com os tôrmos dêste contrato;' porém a viúva
ou outra pessoa nada receberá pelas
férias acumuladas não gozadas pelo
morto. Tudo o que fôr devido à viúva,
ou à pessoa, deSignada pelo morto, de
acôrdo COm o' estabelecido neste artigo,
será pago no Brasil. ante; do regresso da viúva ou da pessoa habilitada
é dentro de quinze (15) dias após o
falecimento do "referido membro.
CAPíTULO V

Requisitos e Condições
Art. 19 Durante a vigência dêste
.contrato ou de suacprorrogecão, o
Govêrno do Brasil não poderá contratar serviços de pessoal de qualquer
outro govêrno estrangeiro para runções de qualquer natureza
relaoicnadas com a Marinha- Brasileira. salvo por acôrdo entre Os Governos dos
Estados Unidos da América e do Braoil,
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Ar,t. 29 Todos o membros da Míssão Se comprometerão a não divulgar ou revelar, por quaisquer meios.
a governos estrangeiros ou a quaisquer pessoas, asunto algum, secreto
Ou conüdencíal, de que tenham tido
conhecimento na qualidade de membros da MiS.'5são. ESta exigência pre·
valecerá depois da terminação _dos

serviços na Missão e após a terminação ou cancelamento dêste contreto
ou de qualquer prorrogação.
Art.

3º Neste contrato o têrmo

"Família" é considerado como signi-

ficando espôsa e filhos dependentes.
Art. 49 Os membros era missão terão direito anualmente a um mês de
férias com vencimento, ou a período proporcional referente a qualquer
fração de ano. Os períodos de férías
não gozados serão acumulados de ano
para ano durante o .servlço na missão.
Art. 59 As férias de que' trata o
artigo precedente podem ser gozadas
em pais estrangeiro, porém as despesas de viagem e transporte ficarão
a cargo do membro da missão que
as estiver gozando. Todo o tempo de
viagem por mar, será contado como
férias e nã,,) será, em absoluto, adicionwo ao tempo- de renas autorizado no artigo precedente.
Art. 69 O Govêrno do Brasil C011·
cederá as férias especificadas no artigo 49 dêste ca,pítulo,quando requeridas por escrito e aprovadas pelo
Chefe da Missão. o qual levará em
consíderaçâo as
conveniências do
Govêrno Brasileiro.
Art. 79 Exceto quando de outra
forma mutuamente preestabelecida
pelos dois governos, as substituições
dos membros serão feitas 'após contacto pessoal no Brasil entre os
membros que se retiram e os que os
substituem.
Art. 89 O Govêrno do Brasil 'prestará assistência médica adequada
aos membros da missão e suas famílias. O membro da missão cue vemha a adoecer ou a sofrer acíüente
será. a juizado Chefe da Missão, tntemado no hospital que êste . julgar
conveniente, depois de consultadas
as autoridades navais brasíletras, e
tôdas as despesas decorrentes serão
pasas pelo Govêrno do Brasil, enquanto o pacíentg fôr membro da
missão e permanecer no Brasil. Se
o membro hospitalizado fôr oficial,
pagará o cust-, da subsistência, mas,
não o sendo, o custo da subsistência
será pagr. nela oovsmo Brasileiro.

EXECUTIVO

famílias gozarão dos mesmos privilégios estabelecidos neste artigo
para Os membros da Missão, com a
diferença de que -os membros da Missão devem, em todos os casos, pagar
o custo de' subsistência resultante da
hospitalização de um membro da sua
família, exceto quando fôr aplicável
o díspostc no Capítulo TII,- Artigo 49.
Al't. 99 Qualquer membro da missão Incapaz de cumprir seus serviços
na mesma, por longa e contínuana
incapacidade físíca, deverá ser sues-

As

tdtuído ,

.

Em fé do que, os abaixo assinados,
devidamente autorizados. assinaram
êste contrato, em duplicata, nos ícnomas português e inglês, no Rio de
Janeiro. aos sete dias do mês de
maio do ano de mil novecentos e
quarenta e dois. --.,;.,. (L.S.) OswaldO
Aranha. -

(L.S.) Jefferson cajfery.

Prorrogação, por troca de notas. (]JJ
acàrdo para o estabelecimento de
'lj.ma, Missão naval norte-omencona
no Brasil.

Nota ncrte-amerícana
-

(Tradução)

no 411.

Tenho a honra de referir-me a
. nota de VOssa Excelência número
PPOj12'lj&2:O.1 (22), datada de 9 de
março de 1954,- em que foi transmitido o pedido de seu Govêrno para
a renovação do Acôrdo entre os Governos dos Estados Unidos do Brasil
e os- Estados Unidos da América estabel-ecendo uma Missão Naval norte-americana no Brasil, sujeitei a pe-.
quenas modificações no Acôrüo . e
cuja última prorrogação entrou em
vigor. e. 7 de maio de 19-50.
Dependendo da aprovação do GOM
vêrno brasileiro, meu Govêrno suaere que tais modífícacôes incluam'" o
seguinte:
.
1. Que a frase que dIz
"O pagamento poderá ser feito em
moeda corrente brasileira e, quando
ISSO fôr feito, será; calculado de acôrdo com a taxa cambial que fôr estabelecida entre os dois Governos".
seja suprimida do título IV, Artigo
I e seja substituída pela seguinte
frase:
"O pagamento poderá ser feito em
moeda corrente brasileira, e nesse
Cl:tSO, calculado de acôrdo com' a média das taxas cambiais que prevalecerem no câmbio livre do Rio de Janeiro durante o mês a que se referir" _
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2. Que o título TI, ArtIgo I seja.
substituído pelo seguinte:
"A Missão Naval compor-se-á de
Um Chefe de Missão com o pôsto de
capitão de Mar-e-Guerra ou superror. do serviço ativo da Marinha dos
Estados Umdos, e do tlemaís pessoal
"da marinha amertoana, que venha a
ser posteriormente solicitado pelo
Ministério da Marinha do Brasil e
de - acordo com o Departamento da
Marinha dos Estados Unidos".
3. Que fica estabelecida a prorrogação Indefinida dês te , Acôrdo. o
qual Só terminará nas circunstâncias
previstas nos arcigos 49 ou 59 título T.

Ao receber uma nota de Vossa
ExcelênCIa índicande que es modificações acima mencionadas são aceítas pelo Govêrno dos Estados Uni.
dos do Brasil, o Govêrnovdos Estadoa . Unidos da América considerara
que esta nota e SUa resposta constituem prorrogação do Acôrdo da Missão Na vai, emendado, que entrará
em vigor a 7 de maio de 1954.
Rogo aceitar. Excelência. os protestos da minha mais alta consideração. - Jamee Seott Keniper, 29 de
junho de 1954.
Em 9 de outubro de. 1954
Nota brasíleíra ,
IXPO/l)AI/423/530.1(2~)

Senhor Emba.ixador :
Tenho a honro. de acusar recebimento da nota nv 411. de 29 de junho
último, pela qual Vossa Excelênc.a,
ao considerar a renovação do Aoôrdo Naval Brasil-Estados Unidos da
Amértca de 1942. sugeriu rõssem feitas as seguintes modifícacôes no texto oficial do Acôrdo:
a) o artigo 1°, do Capítulo IV. q1.!e
diz:
'"
"O pagamento poderá ser feito em
moeda corrente, brasileira e, quando
isso fôr feito. será calculado de acõrdo com a taxa cambial que fôr estabelecida entre os dois Governos".
seja substituído pelo seguinte;
"O pagamento poderá ser -feito em
moeda corrente brasileira e. nesse
caso, calculado rl'e acôrdc com a média das taxas cambiais que prevale-ceram 'no câmbio livre do Rio de
Janeiro durante o mês a que se referir" .

b)

o artigo 19, Capítulo n. que

diz:
"A Missão Nayal compor-se-á de
um Chefe de Missão, com o pôsto de

Capitão-de-Mar-e-Guerra, do serviço
ativo da Marinha dos Estados Unídos. e do demais pessoal da Marinha americana. que venha a ser posteriormente solicitado pelo Ministério
da Marinha do Brasil. por tntermédia do seu representante autorizado
em Washington, e de acôrdo' com o
Departamento da Marinha dos Estados Unidos".
seja substituído pelo, seguinte:
"A Missão Naval compor-se-á de
um Chefe de Missão, com o pôsto de
Oapitãó-de-Mar-e-Guerr a ou superior, do serviço ativo da Marinha dos
Estados tjrüdos e do demais pessoal
dia, Marinha americana, que venha
ser posteriormente solicitado pelo
Ministério da Marinha do Brasil e
de acôrdo com o Departamento da
Marinha dos Estados Unidos".
C) fica estabelecida a prorrogação
índefímda deste Acôrdo. o qual só
terminará nas ctrcunstância.s previstas nos artiaos 4° e 5° do Capttu'o 1.
2. Em resposta, levo ao conhecímenta de vos-a Excelência que o 00vêr.n-, brasileíro : concorda cOm as
modíficaçôes acima propostas, constituindo, assim. esta nota e a de
VOssa Exce'êncía. a que a principio
me repor-to, o avsent'mento dos dois
Gcv-rnos para a prorrogação o Arôrdo em vívor desde 7 de maio de 1954.
Aprovei-o a ouorturridade para renovar a Vossa Excelência os oro-éstos da mmha mais alta cons-oe-ação • RaUl Fcrnoauiee,
A 8U8 Ex-elêncía .r> Penhor Jaime
Scott Kemper, mmbaixador dos Estad03 Unidos da América.
DEORETO NQ 54.291 -

DE 16 DE

SETEMBRO DE 1964

Promulga a Convenção Relativa à
Troca Internacional de Publicações.

ções .

o Preetdente da República,
Havendo
Congresso Nacional
aprovado pelo . Decreto Legislativo
nc 1, de 1964. a Convenção relativa
à Troca Internacional de Publicações, assinada a 3 de dezembro de

°

1958;

to

E havendo o respectivo Instrumende raüücação sido depositado,

.P. 1'05
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junto ao Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a
Educação Ciência e Cultura, a 11 de
agôste, de 1964;
Decreta que a mesma, apensa por
cópia ao presente decreto, seja

executada e cumprida tão vínteíramente como nela Se contém.
Brasília, 16 de setembro de 1954;
1439 da Independência e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Vasco da Cunha

CONVENÇãO RELATIVA A 'DROCA
lN'I'iERNAiCrOIN!AL DE
PUBLljO'AÇõES

A Conferência Geral da Organizaçâo das Naçõe.sUnidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura. em
sua décima sessão, celebrada em Paris, de 4 de novembro a 5- de dezembro de 1958,

.

Convencida de que o desenvolvtmento da troca ínternaeíonaí de pu-

blícações é indispensável à livre
circulação das idéias _e dos conheci..
mentos entre OS povos do mundo.
Considerando a importância atribuída à troca' ínternàcional de publicações -pela Constituição da Orga..
nizaçãc das Nações unidas para a
rsíucecao a Ciência e a Cultura,
Reconhecendo a necessidade de
nova convenção internacional relatí..
va à troca internacional de publica."

ções.
Considerando as propostas apresentadas sôbre a troca internacional
de publicações, matéria que consta..
tut o ponto 15.4.1 da ordem do dia
da sessão,
Tendo decidido em- sua nona sessão, que essas papostas seriam obJeto de uma regulamentação internacional por meio da adoção de uma
convenção Internacional,
Adota neste terceiro dia de dezembro de íses. a presente Convenção.
ARTIGO 1

Troca de publicações

Os Estados Contratantes se comprometem a estimular e facilitar atraca de publicações, tanto entre os
governamentais,
como
organismos
entre as instituições não governa..
mentais de caráter educativo, científico e técnico ou cultural, sem fim
lucrativo. de acôrdo com as disposições da presente Convenção.

ARTIGO 2

Campo de apliqação da troca
1. Para os fins da presente Convanção, as trocas entre os organismos e instituições mencionadas no
Artigo 1 da mesma, poderão referirse às seguintes publicações, que não
poderão ser objeto de revenda:
a) as publicações de caráter educa..
tívo, jurídico, cientifico e técnico,
cultural ou de informações, como livros, jornais e revistas, mapas e planos. estampas, fotografias, mícrocópias, partituras musicais, publicações em alfabeto Braille e outros
documentos gráficos,
b) as publicações mencionadas na
Convenção rela cíva à troca entre Estados de publicações oficiais e documentos governamentais adotada
pela Conferência Geral da Organizaçã o das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência. e a Cultura a 3
cie dezembro de 1958.
2. A presente convenção não areta de modo algum as trocas que se
tenham de realizar em virtude da
Convenção relativa a troca entre Estados de publicações oficiais e
documentos governamentais adotada
pela Conferência _Geral da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a
três de dezembro' de 1958.
3. A presente Convenção não se
aplica aos documentos confidenciais.
circulares e outros textos que não
tenham sido tornados públicos.
ARTIGO

3

Serviços de troca

1. Os Estados Contratantes podem
entregar ao serviço nacional de troca, ou se êste não existir, à autoridade ou às autoridades centrais enca-rregadas da troca as atribuíções
seguintes no que concerne ao desenvolvimento e a coordenação da troca de publicações entre organtsmos
e ínstátuícôes mencionadas no Artigo 1 da presente Oonvençâo:
a) facilitar a troca de publicações,
especialmente transmítdndo, quando
apropriado, OS objetes de troca,
b) . fornecer conselhos e informações sôbre as possibilidades de troca
de que podem dispor Os organismos
e Instituições situados no país ou no
estrangeiro;
íôr
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C) encorajar, nos casos aprcprtados, a troca de publicações em duplicata.
2. Entretanto, quando Se considere
inconveniente centralizar nas mães
do serviço nactcnal de troca ou das
autoridades centrais o desenvolvimenta e a coordenação da tro-ca entre os organismos e instituições mencionadas no Artigo 1 da presente
Oonvençâo, as funções enumeradas
no parágrafo 1 do presente. Artigo
podem ser entregues.na SUa totalidade ou em parte, a uma ou várias autori-dades distintas,
ARTIGO

4

Forma de transmissão

Os envios podem fazer-se ou d1retamente entre os organismos e instituições Interessados ou por intermédio dos serviços nacionais ou das autoridades encarregadas da troca.
ARTIGO

Despesas do transporte

ARTIGO

6

Tarijas e condições de expedição
Os Estados Contratantes tornarão

tôdas as medidas necessárias para
que as autoridades encarregadas da
troca se beneficiem das tarifas e das
condições deex,pedição mais favoráveis, qualquer que seja a forma de
expedição escolhida : correio ordinário, rodovia" estrada de ferro, transporte fluvial ou marítimo, correio
aéreo ou frete aéreo,
ARTIGO

portados e exportados em virtude das
disposições da presente Convenção,
ou de qualquer acôrdo concluído para
sua _3.:plicação, assim como, as condições mais favoráveis em ma.térlaidas
formalidades aduaneiras e outras.
ARTIGO 8

Coordenação

7

Facilidades aduaneiras e outras

Cada Estado Contratante concederá às autoridades encarregadas da
troca a isenção do pagamento de díreíbos aduaneiros pelos objetos ím-

internacional

da

troca

Para ajudar a Orgamzeção das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura no cumprimento
das funções que lhe atribui sua Cenatituíçâo no que concerne à coordena..
ção internacional da troca, os Estados
Contratantes enviarão à Organização
relatórios anuaís sôbre a apltcaçâo da
presente Convenção, assim ccmo, cópias de todos os acôrdos bilaterais
conclui dos conforme as disposições ero
Artigo 12.
ARTIGO

9

Informações e estudos

5

Quando os envios são feitos d1retamente pelas partes interessadas na
troca, 0$ Estados Contratantes não
serão obrigados a custear as despesas do transporte, Se a transmissão
é feita por meio da autoridade ou
das autoridades encarregadas da
troca, o Estado Contratante custeará as despesas de transporte até o
destino: entretanto, no que concerne aOS transportes p01' mar as ,despesas de embalagem' e transporte ~6
serão pagas até a alfândega do .pôrto ~ de chegada,
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EXECUTIVO

A Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura, publicará as informações
fornecidas pelos Estados Contratantes conforme as disposições do Artigo 8 e redigirá e publicará. estudos
sóbre_ a aplicação da presente Oonvençao.
ARTIGO 10

Assistência da

u~esco

1, Os Estados Contratantes pode.
rãc solicitar a assistência técnica da
Organização das Nações Unidas pa-

ra a Educação, a Ciência e a Cultura.
com o fim de .resolver qualquer problema que suscite a aplicação da presente Convenção, O
Organização
prestará assa Asslstêncla dentro dos
limites de seu programa e de suas
possibilidades, \ especialmente, para a
criação e organização dos serviços
nacionais de troca,
2. A organização está autorizada a
fazer propostas per IniciatiVa própria,
nesta matéria, aos Estados Contra-

tantes.

ARTIGO 11

Rclaçôee com os Acôrdos Anteribres
A presente Convenção não afetará

de modo algum as obrigações contraídas anteriormente pelos Estados Oontratantes em virtude de acôrdos Inter-

nacícnaís .
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ARTIGO 12

Acõrâoe Bilaterias
Sempre que julguem necessário ou
conveniente, os Estados contratantes
assínarâo
acôrdos bilaterais
para
completar as disposições da presente
Convenção e regular os assuntos de
ínterêsse comum suscitados por sua
aplícaçâo.
ARTIGO 13

Idiomas
A presente .convenção é redigida
em inglês. em espanhol, em francês e
em russo, fazendo os quatro textos
igualmente fé.
ARTIGO

14

Ratvficação e Aceitação

1. A presente Convenção será 'submetida à ratificaçã-o ou à aceitação
dos Estados membros da organização
das Nações Unidas para a Educação,
8 Ciência e a cultura, de acôrdo com
os respectivos processos constttucíonais ,
z . Os instrumentos de ratificação
Ou de aceitação serão, depositados
junto ao Diretor Geral da Organização das Nações unidas, para a Educação, a Ciência e a oujtura.
ARTIGO

15

Adesão

1. A presente Convenção ficará
aberta à adesão de qualquer Esta'do
não membro da' Organiaação convidada a ader-ir pelo conçelh n Executivo
da Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura.
2. A Adesão efetuar-se-á pelo depôsito de um instrumento de adeseão
junto a.o Diretor-Geral da Organização das Nações tjntdas para a Educação, a Ciência e a cultura.
ARTIGO 16

Entrada em vigor

A presente Ocnvencâo entrará em
vigor doze meses a-os a data do depósito do terceiro instrumento dto ratificação, de aceitação ou de adesão
mas unicamente e mrelaçâo aos Bstados que tenha.n
deposl 'e do seus
respectív-s inst,rumentosde ratificação, de aceitação ou de adesão nessa
data OU anteriormente. Para cada

Estado que deposite um instrumento
de ratificação, de aceitação ou de adesão, a presente oonvençã., entrará errr
vigor doze meses após o depósito dêsse
instrumento de ratificação,' de aceitação ou de adesão.
ARTIGO 17

Extensão da convenção a outros
Territórios

Qualquer estado oontratan:e, no
momento da ratifíccçâo, da aceitação
ou da adesão, QU em qualquer momenta posterior, "declarar por meio de
uma notificação dirigida ao DiretorGeral da organização das Nações tjnídas para a Educação, a Ciência e a
Cultura, que a presente Ocnvençào estender-se-á 'ao conjunto ou a qualquer
ur dos Territórios por cujas relações
internacionais seja responsável tal notificação pr-oduzirá efeito doze meses
após a data de seu recebimento.
ARTIGO

18

Denúncia

1. Cada Um dos EStadDs Contratan-

tes poderá denunciar a presente

COn~

vençâ-, em nome próprio ou em nome
dos Territórios por cujas relações internacionais sela responsável.
2. li denúncia será ratificada por
Um Instrumento escrito depcsitado
junto ao. Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
3. A denúncia produzirá efeitos
doze meses após o recebimento do
Instrumento de denúncia.
ARTIGO

19

Notificações

O Dlretor-rjeral da organização das
Nações unidas para a Educação, a
Ciência e a "tultura informará aos
Bstadcs membros da organtsacão, aos
Estados não membros da Organização
mencionadas no Art. 15 e às Nações
Unidas do depósito de todos os instrumentos de ra 'fflcação, de aceitaç:.o, e de adesão previstos nos artigos
14 e 15 e das notificações e denúnolasprevístes respectivamente nos artigos 17 e ,18.
ARTIGO 20

Revisão da Convenção

1. A presente convenção poderá ser
revista pela Conferência Geral da 01'';'
gamzação das Nações unidas para a
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Educação, a Ciência e a Cultura. A

revisão s6 obrigará, entretanto, aos
Estados que fôren. partes na Ocnvenção revíslra.
2. Se a Conferência
Geral uma
nova Convenção, que reveja total ou
parcíe.lrrrente a presente oonvencâo e
a menos que a nova Convenção disponha de outra maneira, a presente
Convenção deixará de estar aberta a
ratificações, aceitações ou adesões a
partir da data da entrada em vigôr
da nova Oonvençâo revisira..
ARTIGO 21

Registro

De Acôrdo corri. o Art. 1().2 da Carta
das Nações Unidas, a presente Convenção será registrada no secreta::. 'adro das Nações unidas a pedid; do
Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura..
'
Feito em Paris, a cinco de dezembro de 19-58, em dois exemplares autênticos contendo as assinaturas do
Presidente da décima sessã-, da Conferência Geral e do Diretor-Geral da
Organização "das Nações Unidas para
a Educação, a. Ciência e a Cultura,
que serão depositados nos Arquivos da
Organizacâo das Nações. trnídas pa.r a
a Bducacão, a Ciência e a cultura e
dos quais serão envidados cópias autêntica a toõcs os Estadostmencionados no Art. 14 e 15, assim como à 01'ganizacão das Nações unidas.
O texto- anterior é o texto autêntico da ocnvencão aprovada em boa
e devida forfa nela Conferência Geral das Nações Unldas para a Educação, a Ciência v a Cultura, em sua
léclma sessão celebrada em Paris e
encerrada a 5 de dezembro de 1939.
Em fé d., que, epõem sua-s assinaturas, nêsse quinto dia de dezembro
'de 1958,
O presidente da COnferência GeraI
_

Jean eertnom ,
O Direoor-Geral -

Luther H, Evans

DECRETO WJ 54.292 -

DI!:

16

DE

SETEMBRO DE 1964

Ouiorça à centrais Elétricas d o Rio
das Contas S. A, concessão para
distrünur energia etétrtca nos mu~
nicípios de Buerarema, Ibtcorai, Itaiuípe, Maraú, Ubaitaba e tnxu«, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
d·aJ atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos. têrmos do arü.. 15Q do Código de
Aoouas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934) e 89 do Decreto-lei número 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 19 E' outorgada a Centrais
'Elétricas do Rio das Contas S. A.
concessão para; distribuir energia elé;
bica nos municípios de Buerarema
Ilbícaraí, Itajuípe, Maraú, Ubaítaba

-é

Ubatâ, Estado da Bahia, ífoando autorrzada a, construir os respectivos sis_
temas de transmissão e de distribuição.
§ 19 Em portaria do Ministro das
[Minas e Energia, por ocasião da aprovação dos projetos, serão determina;
das as característãoas técnicas das
ünsta. ações
§ 29 A Energia elétrica a ser distribuída será proveniente da usina hi
dro-elétrica do Funil, no rio das Con:
tas.

Art. 29 A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigências:
,I - Submeter à aprovação do MinIstro, das Minas e Energia, em três
(3) VIas, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, os estudos, projetos e orçamentos relativos aos state.,
mas de transmissão e de distribuição.
U - Assinar O contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trfn.,
ta (30) dias, contados da publicaçã-o
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas e Energia.
lI! _ Iniciar e concluir as obras
nos prazos qUe forem. aprovados pelo
Ministro das Minas e Bmerg-a, executando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e as modificações que 10_
rem autortsadas ,
Parágr aéo único Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 39 As tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mínerad, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 49 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo, da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função exclu-
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alva e permanente dos serviços concedidos reverterão à união.
Art. 69 A concessionária poderá re~
querer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo trníco, A concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo adé seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 ~te decreto entra em vigor
na data de SUa publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Brasília, 16 de ,setembro de 1964;
1439 (11 Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

MaurO' Thibau

DEDRETO NQ 54.293 S~BRO DE

DE

16

DE

1964.

besigwa.." no Ministério das. Relaçõe.s
ExteriOres., o Doutor Sérçío

-nno

ooun-

de Menezes_, do Ministerio das
Minas e Energia, e o secretóro Luiz
mie-mamao de castelZo Cruz pa1'a integrarem a ComisSãO eeccrregada de exrtminar a. queetiic das
emprêsas conhecidas como "Nct:
thern Utitities",

o

presidente da República,

Usando d.3S atribuições que lhe
confere artigo 87. inciso I, da oonstátuíção, decreta:
Art. te Fica designado o Doutor

°

Sérgio Coutinho de Menezes para
substituir o Profes...cor Manoel Pinto
de Aguiar nas funções de representante do Mmístéric das 'Minas e
Energia na, Comíssãc designada pelo
Decreto ns 54.D-24, de 16 de íumo Cie
1964, para examinar a -questâj, das
clnamadas "Northern utilities",
Art. 2Q Fica igualmente designado
o Becretárro Luiz Dilermando de
Castellc cruz, do Ministério doas Relações . Exteriores, para exercer suas
funções na mesma Comissão, na qualidade de Assessor,
'Brasília, 16 de setembro de 1964;
143Çl da Independência _e 76Q da República,
H. CASTELW BRANOO

Vasco

rox

Cunha
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DECRETO NQ 54.294 SETruMBRO DE

DE 18 DE

1964

Fixa os preços básicos mínimo para o
financiamento ou aquisicão de arroz, feijão, milho, soja, ~ amendoim
das águas e algodão da Reç-iio M 8_
ridional de protiução nactcauü para
os anos agrícolas de 1964_1965 e
1965:1966.
.
"-

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe' confere o artdgo 87, inciso I, da Constituição, e de
acôrdo com o disposto na Lei número 1,506, de 19 de dezembro de 1951,
alterada pela Lei Delegada n ~ 2, de
26 de setembro de 1962, decreta:
Arb. 1Çl Ficam estabelecidos Os preços básicos mínimos para as operações de financiamento ou aquisição,
nos anos agrícolas de 1964-1965 e
1965-1966, de arroz ' - feijão - milho - soja - amendoim das águas
e algodão da Região Meridional, nas
seguintes bases:
ARROZ

- Em casca, dos tipos um e doís, por
saca de sessenta quilos: para, a classe de grãos longos, Cr$ 7,875,00; para a de grãos médios, Cr$ 7,500;00;
para a de grãos curtos, Cr$ 6.750,00;
todos, classes e tipos, de acôrdo com
as especificações baixadas pelos Decretos DS. -28,09-8 e 5(},814,_ de 10 de
maio de 1950 e 20 de junho de 1961,
respectivamente,
FEIJÃO

Cr$ 8, 350,ü{) por saca de 60 quilos

das variedades branca, prêta e de côr,
compreendidos nesta última os feijões: roxo, chumbinho Xopaco ou lustroso), rosinha, jaloou enxôrre, opaquinho, bico de ouro, mulatinho e
creme, admitindo um deságio de 20%
para os demais feijões acima não especificados.
MILHO

Cr$ 3.725;00, para o grupo "duro" e
3.55'0,00 para 03 grupos "mole" e
"misto"; todos des colorações "branca", "amarela" e "mesclada", por
saca de sessenta quilos, do tipo 3 das
especificações 'constantes do Decreto
TI'! 7.436, de 25 de junho de 1941, ou
das que vierem a ser baixadas,
SOJA

Cr$ ·4, 600,OQ, por saca de sessenta
quilos, para o tipo 3, de qualquer das
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19 do Art. 29 serão amplamente dívulgados dentro de 60 (sessenta) días
após a publicação dêste decreto.
§ 49 Para a reafizaçâo das operações de financiamento ou aquisição
AMENDOIl\'{ DAS ÁGUAS
outras localidades do interior nêo
c-s 3. 450,(){), por saco de 25 (vinte em
definidas conforme o previsto pelo
e cinco) quilos, da. classe "graúda"
parágrafo 19, serão deduzidas as dese crs 3.300,00 da classe "miúda", do pesas necessárias à colocação do protipo 1 das especificações baixadas peduto nas condicões referidas rio meslo Decreto nv 59fJ, de 6 de jevereirc
mo parágrafo, .na forma prevista no
de 1962.
art. 69 da Lei n 9 1.506, de 19 de dezembro de 1951, com a redação dada
ALGODÃO MERIDIONAL
pela Lei Delegada nc 2, de 26 de sede 1962.
o-s 3.10'0,00 por arrobo, de 15 (quín- tembro
§ 59 Os preços estabelecidos para o
Zé') quilos de algodão em carôço do
feijão na forma do Art. 19 dêste Detipo' 5 Regular, observada a padrontcreto não se aplicam ao produzido no
zeção baixada pelo Decreto número
Nordeste do Pais. do gênero "macã43.427, de 26 de março de 1958, deçar" ou de "corda", cujas bases serão
vendo ser fixado posteriormente, em
fixadas oportunamente.
tempo hábil, o preço equivalente paArt. 39 A fim de descentralizar e
ra o algodão em pluma tipo 5 das
desburocratizar as operações de que
especificações do referido decreto.
trata o artigo 19 da Lei nc 1.506, de
Art. 29 Os preços consignados no
19 de dezembro de 1951, com .a redaart. 19 do presente decreto referemção
dada pela Lei Delegada nv 2, de
se aos produtos posto, nos principais
26 de setembro de 1962, e de obter a
centros de 'consumo do País, atendiIntertortzaçâo do sistema do>; preços
das - as condições e, espec'ftceções demínimos, o Ea'nco do Brasil S. A.
correntes da Lei nv 1.506, de 19 de
celebrará -oonvêntos com bancos ort ..
dezembro de 1951, com a nova redaclais. estaduais e regionais, e ainda
ção dada pela Lei Delegada no 2, de
os bancos privados, para assegurar a
26 de setembro de 1962.
respectiva participação no r'nencre§ 19 Para Ü<1 efeitos dêste decreto
merrto à produção. Os convênios fiserão considerados centros de consuxarâc a extensão da participação de
mo os respectivos portos de escoacada banco, as condições de oneração,
mento ou as cidades de São paulo,
Belo Horizonte, Brasília e Curitiba,' subordinando-as às normas firmadas
pelo Banco do Brasil S. A,
adotada a alternativa que mais convier ao produtor, sendo facultado à
Art. 4° Os preços constantes dêste
Diretoria Executiva da Comissão de
Decreto serão reajustados por ocaFinanciamento da Producâo, com présião de ce.da safra, segundo índices
via audiência do Plenário, eleger cencorrecão monetária, sendo os preços
tros de consumo nDS pontos de CDncorrigidos, amplamente divulgados
vergênc'a da producão no interior
3i) (trinta) dias antes da época
ela
colheita dos produtos mencionados
dos Estados, em função dos quais serão procedidas as deduções que incineste Decreto.
direm sôbre o;:; preços mínimos báslArt. 5(1 Os ágios e deságios para os
cos fixados neste decreto,
tipos e subt'pos não mencionadox nes§ 29 OS centros de convergêncla dete decreto serão estipulados em ínsverão ser obrigatoriamente, servidos
trucões a serem baixadas pela Comíspor agências bancárias do órgão manSãD de Financiamento da produção.
datário da Comissão de pínanclamenArt. 69 seto decreto entrará em víto da produção ou de seus prepostos
gor na data de sua publícaçâo.
e dotados de suficiente capacidade de
armazenamento, facilidade de transAt t: 79 Revogam-se as disposições
porte, bem como de outros serviços
em contrário.
indispensáveis às operações de comBrasília, 18 de setembro de 1964;
pra. desde que o procedimento 3~ ím1439 da Independência e 769' da Reponha como meio de assegurar supública.
.
porte efetivo à produção e possa, de
maneira efetiva, concorrer para a
H. CAsTELLO B~J\Nco
normalidade da distribuição.
Hugo de Almeida Leme
§ 39 Os centros
de convergênc1~,
octaoto GOUveia de Bulhões
estabelecidos nc forma indicada no §

classes, de acôrdc com as específicações 'baixadas pelo Decreto nv 471, de
5 de janeiro de 1962.
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DECRErO No 54.295 - DE 20 DE
SETElMBRO DE 19M
Regulamenta artigos da Lei nO 3.421,
de lá de julho de 19'58, artigo 57 da
Lei 3.470 de 28 de novembro de
1958 e
outras providências.

ad

O Presidente da República, usando

das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I.-da Constituição, decreta:
Seção I
Do

Regime EconômWo e Financeiro

O patrimônio do Pôrto é
o conjunto de todos (lS beu.o; e instalações destinados, direta ou indiretamente, ao melhoramento e' apareIhamenro do ancoradouro, à ccnservação e operação das instalações e, à
prestação de serviços portuários, cujo
valer tenha súdo reconhecidos pelo
GDvêrno Federal, em tomadas de contac, corno aplicados no pôrto .
Axt. P

§ 19 As adminístr açàes de pôrto
SãD obrigadas a organ'aar e manter
atuahzado o inventário, que identifi-

cará os bens e instalações que integram patrimônio do pôrto, gruoarros
segundo a origem dos recursos com
que tenham sido adquí: idos, Indicando
o valor e a data de aquisição de cada
um. No caso de exploração mediante
concessão, o inventário será vertflcado
e aprovado anualmente, por ocasião
da tomada. de contas, devendo o primelro ínventárro após a publtoacâo
dêste Regulamento ser apresentado
na próxima tomada de contas a se
realizar.
§ 2° O concessionário tem uso é
gôzo do patrimônio do pôrto enquanto vigente H concessão. pela extinção da concessão, pela rescisão ou encampaçao, revertem à união todo." OS
bens e instalações que, na forma contratual e legal, integram o patrimônio do pôrto.
Art. 29 Investimento no pôrto é o
capital, seja Qual tôr a SUa origem,

°

imobílizarjo-

a) nos bens que constituem o pa_
trtmônto do pôrtc.:
b) na execução' de outras obras,
conexas ou não, realizadas pela administração do pôrtd, em cumprimento do contrato de concessão ou por
determinação ou com aprovecâo do
Govêrno.
§ 10 O
investimento no pô: to é
oonstítuíõo pela soma do custo,
computado em sua expressão monetá-

ria, original ou corrigida, de todos os
bens a que se referem as ajíneas "a"
e "b' dêste artigo e compreende:
a) as
inversões reajizadas COm
recursos do Fundo Portuário Nacional,
do Fundo de Melhoramento dos Portos e da antiga Taxa de Emergência
e outros recursos fornecidos pelo Gcvêrno Federal;
b) o capital da concessão.
§ 2
Entende-se por expressão mo,
netáría original a importância em
moeda nac-onal, real e comprovadamente despendida para a aquisição
ou realízaçâc do bem patrimonial, ou
aquela pela qual o mesmo tenha sido
incorporado ao patrímônío do pôrto
e registrada no respectívo inventário.
§ 39 Entende-se por- expressão monetária corrigida do custo histórico
o valor que resultar da aplicação, à
expressão monetária original dêsse
custo, do disposto no Artigo 57 da
Lei número 3470-58, ou em qualquer
dispositivo legal que o substitua no
todo ou em parte, atendidas as normas deste Decreto.
Art. 30 As inversões realizadas
com recursos do Fundo Portuário
Nacional serão escrituradas pelas Administrações dos .Portos entre as contas do passivo não-exigível, conforme
estabelece o Artigo 89 da Lei nO 3.421,
de 10 de julho de 1958.
Art. 4<.> O capital da concessão, em
sua expressão monetária original ou
legalmente corrigida, é a parte do investimento realizada com recursos do
concessionário, nos têrmos do resçec.
tive contrato de concessão e nos dos
artigos 69 a. 10 do Decreto no 24.599,
de 6 de julho de 1934.
Parágrafo único, A expressão monetária dos valores originais dos bens
e instalações de sociedades privadas,
ou de economia m 'sta, concessionárias
de pôr ta., Só poderá ser corrigida, _na
forma legal vigente, caso esses valo,
res já integrem o capitaâ da concessão
anteriormente reconhecidos pelo oovêrno da União.
Art. 5° As vantagens e serviços, de
que desfrutarem, nos portos organizados, os respectivos usuá:'ios,' serão
retrlbuídcs com o pagamento de
importâncias cobradas pelas Adminis.,
tracões desses portos e calculadas pela.
aplicação de taxas estabelecidas, para
cada pôrto, em tarifa fixada pelo Departamento Nacional de portos e
Vias Navegáveis. aprovada pelo Conselho Nacional de portos e Vias Navegáveis e homologada pelo Ministro
da Viação e Obras Públicas.
Q

ATOS DO PODER ExECUTIVO

§ 1° 013 valores das taxas que cena,
tituem a tarifa a ser aohcada em
cada porto devem ser obrlgatóriamente revistos de 5 (cinco) em 5 (cinco)
anos.
§ 2'! Por iniciativa do Departamen.
to Nacional de portos e Vias. Navegáveis ou do concessionário, e para
que fique assegurada a manutenção
da paridade entre a renda do pô"to
e o custo do serviço, as taxas da tarifa poderão ser revistas antes dêsse
prazo .
.AJ:t. 6 O custo do serviço porbuácrio a ser coberto pela renda produzida pela aplicação das taxas da tarifa compreende:
I - aS despesas de exploração;
II - as diferenças a que se refere
o parágrafo 8'! do artigo 7°;
, IH _ a quota de depreciação dos
bens e instalações que integram o patrimônio do pôfto;
IV - a quota de amortização do
capital da concessão;
V - a remuneração do InvestimenQ

W.

Art, 7° São despesas de exploração
as realizadas com material de oonscmo, com serviços e pes-soal empregados na operação ou administra-ção
dos serviços 'portuários e na conservação do patrimônio do pôrto.
§ 19 para cômputo das despesas do
pessoal a que se refere êste artigo
somente serão consideradas aquelas
constantes do Qua.dro indicando a
quantidade e vencimento do pessoal
d . cada pôrto, apresentado pela respectiva Administração, aprovado pelo
D-epartamento Naciona-l de' portos e
Vias Navegáveis,
§ 2Q Deverá consistir, no mínimo,
. na indicação da nomenclatura dos
cargos, do número dos respectivos
servidores efetivos e admitidos temporàr.íamente e dos salários básicos
correspondentes, bem como uma estimativa das despesas extras concernentes a vantagen., salariais concedidas regularmente aos servidores em
aprêço.
§ 3i? A partir da publicaçã-o dêste
Regulamento, as Administrações dos
portos, cujas despesas com pessoal
ultrapassarem 70% da renda produzida pela aplicação das taxas da tarifa vigente, submeterão ao Ministro
da Viação e obras Públicas proposta
de aumento das taxas portuárias, excluída .a de "armazenagem interna",
que permita a obtenção do límtte estabelecido, atendido o disposto nos
parágrafos lQ e 29 dêste artigo.

345

§ 4Q Igual procedimento será adotado sempre que houver ínobservgn,
cía do limite acima ref-erido, devida
a diminuição da receita dto pôrto.
§ 5Q OS aumentos de salários concedidos ao pessoal e decorrentes de
acôrdo ou de sentença judicial, devem ser comunicados ao Departamen,
to Nacional de portos e Vias Nave"
gáveis, a partir de sua realização OU
da data da publicação da sentença, a
fim de que sunultâneamente sejam
tomadas as medidas adequadas à sua
execução de conformidade com o disposto no Decreto número 41.444, de
29 de abril de 1957.
§ 6° Os juros e a amortização de
empréstimos contraídos para realização de inversões no patrimônio do
pôr-to, quer em moeda nacional, quer
em estrangeíra, salvo o disposto no
parágrafo 8° dêste artigo, não constituem despesas de exploração.
§ 79 O montante de impostos, t axas e despesas conexas, realizadas por
sociedade ooncessionárta do pôrto,
quando esta efetuar a correção monetária do valor de seu investimento
nos têrmos do Artigo 57, da Lei n?
3,470-58, não constitui despesa portuária,
§ 8
Na hipótese da Administracão do Pôrtc ser devedora de empréstimo em moeda estrangeira, contraído para aum-ento do patuímônío, devidamente registrado na Bupermtendéncia da.Moed.a e do Crédito e açrovado tpejo Mtn.stro da Viação e Obras
Públicas, serão consideradas no custo
do ser-viço as diferenças resultantes
de varlacões entre a taxa de câmbio
à qual foram contab'Ilzadas as 'nversões feitas com o produto do empréstimo e aquelas efetivamente pagas parw remessa. de juros e principal
do mesmo empréstimo.
Art. 3Q No custo do serviço será
computada uma ímportânci» anual
correspondente a uma percentagem
de custo de reçostcâo dos bens e ínstalaoges depreciáveis que compõem o
patrimônio do pô-to: essa ímportáncía constituirá a Reserva para Deprecíacâo, destinada a manter a integridade dos bens e instalações ou a restaurá-los, nos casos dO desgaste. dest-uição, ínsuf'iciêncla ou obsolescêncía.
§ 1° Quota anual de depreciação
é a importância correspondente à
aplicação, -ôbre o valor dos bens depreciáveis constantes do investimento
total TIo pôrto. de taxas de depreciação calculadas em função:
Q
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§ 6? O é Admlntstradodo Pôrto
responde civil e criminosamente pelo
não recolhimento do produto do adícíonal a que se refere o parágrafo 3Q
dêste artigo.
Art. 9° No custo do serviço serão
computadas as quotas antcaís de amortização do capital inicial a dos capitais adicionais, destinados à constituíção das reservas para amortização do
capite.I inicial e dos capitais adicionais
previstos no artigo 11 do Decreto ne
24.5S9, de 6 de julho de 1934.
§ 1? O montante da quota anual
de amortização do c3Jp~tal inicial será
fixado pelo Departamento Nacional
de Portos e Vias Navegáveis, de modo
que reproduza o capital inicial ao fim
do prazo da concessão.
§ 2? O
montante da quota de
amortização de cada capital ~adicional
será fixado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis de
modo que reproduza esses capitais
nos prazos. contratuaís previstos, levando em conta o reflexo que possa,
ter o montante da quota de amortização sôbre os níveis de preços dos
serviços portuários, atendendo a que
o período de amortização não poderá exceder prazo igual ao da conces-

a) da duração provável dOS bens e
ínstalaçôes depreciáveis e de suas
partes, tendo em vIsta a natureza d~

cada um;

b) do custo de reposição de cada
bem ou instalação deprecíável, ou de
parte dos mesmos.
2Ç1 Reserva de depreciação é um
fundo constituído pela soma das importâncias correspondentes às quotas
anuais de depreciação, depositadas em
•

â

conta bancária especial . no Banco
Nacional do Desenvolvimento mccciõmico ou em

Agência

do Banco do

Brasil S. A., acrescida:
a) dos jures da 'conta .bancáa'Ia

correspondente:
._
b) do valor da venda dos salvados, em casos de baixa, substituição
ou reposição de bens ou instalações;
e dedtzalda:
a)

das

despesas

de

retirada, de

bens e Instlações do serviço;
b) das substituições ou reposições
dos bens e instalações.
§ 3\1 Enquanto o Departamento
Nacional de Portos e Vias Navegáveis não aprovar taxas de dep-reciação específicas e definitivas, calculadas na forma do § 1\1 dêste artigo, ficam as Administrações dos portos au;
tortsadas a cobrar, a partir de 1(1 de
janeiro do exercício seguinte ao de
vigência dêste Regulamento, o adicional bransitóno de um por cento (1%)
sôbre 'as taxas da ta-rifa vigente em
cada pôrto, excluídas apena-s as taxas
gerais de armazenagem interna.
§ 4° O produto dêsse adicional será escriturado na conta Reserva para
Depreciação e depositado semanalmente na conta, bancária ptzndo de
Depreciação na Agência do Banco
jqaeíonal do Desenvolvimento gconômico ou do Banco do Brasil-B. A. O
adicional a que faz referência êste artigo será aprovado pelo conselho Nacional de portos e Vias Navegáveis e
homolgaçâo pejo Ministro da vtaçâo
e Obras Públicas_
§ 5? A conta bancária do Fundo
de Depreciação só será movimentada
para a sua finalidade, não podendo
as administrações de pôrto efetuar r~
tiradas de recursos dessa conta seneo
mediante apresentação, ao banco depositário, de certificado de aprovação
de despesas, emitido pelo Chefe do
respectivo Distrito de, portes e Vias
Navegáveis. Os certificados serão
mensais, correspondentes às despesas
feitas pela administração do pôrto
em cada mês.

25.0.
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§ 3Q O cálculo das quotas de amortização será feito com base na expressão monetária corrigida dos' capitais
da concessão. sempre e na medida
em que êsses capitais tenham sido objeto de operação de correção monetária em seu valor.
Art. 1.1). A remuneracão dos ínvestimentos a ser incluído no custo co
serviço compreende:
a) a referente aos Rectzrscs do
Pundo -Portuár!o Nacional e do Fundó de Iv'l":::lhoramento de Pôrto:
b) a referente ao capital da- concessão.
§ 10 A remuneração dos Recursos
do Fundo Portuário Nacional e do
Fundo de Melhoramento de pôrto, a
8+')1' computada anualmente no custo
no serv'co. s1'01'á equivalente 9- meio
por cento (0.5%) do valor desses reCUl'OOS aplicados no pôrto .
§ 29 A remuneracão do caoital in.
vestido nela concessíonáno," a ser
anualmente computada no custo do
serviço, corresponderá a 10% sôbre o
montante do capital de concessão ]-€conhecido pelo Govêrno. na SUa expressão monetária inicial ou corrfgida, conforme o caso:
a) acrescido êsse montante do va~ 101' dos
materiais em almoxarifado
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existentes em 31 de dezembro, indispensáveis à prestação do serviço portuário, adquiridos com recursos pró'
príos do concessionário, devidamente
comprovados e apurados nas tomadas
de contas anuais;
b) acrescido êsse montante do capital de movimento, assim entendida
a importância em dinheiro necessária à exploração dos serviços, que Gerá
equivalente a 5% da despesa anual do
pôrto, apurada em tomada de contas
regularmente, podendo êsse valor ser
revisto pelo Departamento Nacional
de portos e Vias Navegáveis, se assim
fÓT julgado necessário;
c) deduzido o mesmo montante da
diferença entre o. saldo da conta_ Resultados a Compensar e o saldo da
conta bancária Fundo de Compensação, considerado aquele saldo com o
valor aprovado pelo Gcvêmo no demonstrativo da mencionada conta,
que fará parte Integrante da documentação da tomada de contas,
apurada essa diterenca trinta (30)
dias depois da data em que houver
sido aprovada Tomada de Contas referente a qualquer ano transatc;
d)
deduzido êssa montante da di,
ferenca entre o saldo da conta Reserva.' para a Depreciação e o depósito
existente na conta bancária Fundo
de Depreciação, considerando aquêle
saldo com o valor aprovado pelo 00"
vêmo no demonstrativo da mencionada conta, que fará parte integrante
da documentação da Tomada' de Contas, apurada àquele ao qual se reporta ,~ Reserva para Depreciação
em referência.
§ ~9 Quando fôr necessária a elevação das taxas da tarifa vigente,
em decorrência de correção monetária do valor do capital da concessão,
a fim de manter sua remuneração na
base do percentual previsto no parágrato 29 dêste artigo poderá o Conselho Nacional de Portos e Vias Navecáveis estipuqar que essa majoração tarifária se: complete no curso de
período de cinco (5) anos, mediante
incrementos anuais mínimos equivalentes a um quinto 0/5) do total necessário, se êsse total exigir elevação
das taxas da tarifa vigente acima do
percentual de. 10%.
§ 49 N0 caso de aumento parcelado

de taxas da tarifa, previsto no parágrafo 3° dêste artigo, as ínsuttciêndas de remuneração do capital da
concessão serão levadas a débito da
c o n t a Resultados a Compensar
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como e.:.tipula o artigo - 11 dêste Regulamento.
Art. 11. As adminfstrações dos
portos organizados levarão a crédito
da conta Resultados a Compensar as
cedentes da receita do Pôrto sôbre o
custo do serviço, como definido no artigo 69 dêste Regulamento, e a débito
dessa mesma conta as defIciências que
vierem a ocorrer.
§ 19 Importância equivalente, aos
créditos efetuados na conta ReSu1·
tados a compensar será depositada
pelo concessionário, até trinta (30)
dias depois da aprovação da Tomada
de Contas que os tenha apurado, em
conta especíal (Fundo de Compensação) no Banco do Brasil S. A., ou
no Banco Nacional do Desenvolvimento Bconômíco, a qual Só poderá
ser movimentada mediante autorização do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis.
§ 20) Nos exercícios em que ocorrer deficiência de remuneração para
o capital da concessão, o eoncesslonérío será autorizado a retirar da conta
bancáa-ia Fundo de compensação a
importâncias correspondentes aos exciência verificada e comprovada. CaBO não haja vd'sponibílídade na referi.
da conta Fundo de Compensação, se.
rá imediatamente autorizada adequa.
da elevação das taxas da tarifa a
fim de restabelecer equilíbrio entre a
l'~ceita e o custo do serviço portuá1'10.

§ 3° Os juros bancários dos montantes em depósitos ria conta Fundo
de Compensação serão creditados nessa conta, ficando seu saldo, em caso
de extinção, rescisão ou eneampação,
à livre dis.posição da União.
Art. 12. As admintstracões do
pôr-to constdtuídes em auta-rquia-s federais, recolherão, até trinta (30)
dias depois d'e aprovadas suas contas,
e a. seu crédito, ao Banco do Brasil
S. A. a rende líquida auferida no
exercício anterior, depois de feitas as
deduções regulamentares em conta.
vinculada de que trata a alínea ui"
do artigo 4Q da Lei no 3.421, de 10
de julho de 1958.
Art. 13. A percentagem de 6% (seis
por cento) da arrecadação da Taxa
de Despacho Aduaneiro destinada às
Administrações dos Portos que nos
têrmos do artigo 66 da Lei nc 3.244,
de 14 de agôsto de 1957, substitui o
adíoíonal de 10% (dez por cento),
instituído pelo Decreto n« 24.343, de
5 de junho de 1934, terá em cada
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pôrto a mesma destinação dêsse adicional, à data da publicação daquela
:1eI.
§ 19 Anualmente, o Orçamento Geral doa União, no Anexo referente ao
Ministério da Viação e Obras Públícas, consignará a favor das Administrações de Pôrto que tenham direito
ao recebimento do referido adicional
dotação equivalente. a previsão da ar~
recadação de 6% (seis por cento) da
Taxa de Despacho Aduaneiro na respectiva Alfândega ou Mesae de
Renda.
~ 2'J Mensalmente, os Distritos de
P_ort~ e Vias Navegáveis, requisitarao as Delegacias _Fiscais do Tesouro
Nacional o correspondente à efetiva
a:recadação, no mês anterior, da referida percentagem da Taxa de Despacho Aduaneiro
§ 39. Verifi~ada, no decorrer do
exercício, ta msuficíêncda das dotações
a que se refere o § 19 o Ministro da
Viação e Obras PÚblic'as proporá, em
tempo oportuno. a abertura do neceseartc crédito suplementar.
Art. 14. As administrações dos portos organizados estão sujeitas a Tomadas de Contas Anuais. na forma
das Instruções baixadas com .o Decreto nv 17.788, de 8 de fevereiro de
1945, que serão adaptadas às normas
dêste Regulamento incluindo-se nas
operações a arrecadação e o recolhimento da. 'Daxa de Melhoramento
dos Portos, na forma dos artigos 39 e
4 9 da Lei 3.421, de 10 de julho de
19~8, e bem assim sua aplicação nos
Termos ao De~reto nc 60, de 19' de
outubro de 1961.
Art., 1~ Os concessionários do Pô1'to poderão transferir a terceiros, durante o prazo da concessão, os seus
direitos a uso e gôzo dos acrescidos de
terreno de marénha que resultarem
das .obras de melhoramento' do pôrto,
desde que estas áreas não sejam
necessárias à expansão futura das
mstalações portuárias, a juizo do
Departamento Nacional de portos e
Vias Navegáveía •
.P_arágrafo único. O preço e as condíçôes de transferência ficarão sujeitas .a prévia aprovação do conselho
NaCIonal de portos e Vias Navegáveis
e homologação do Ministro da Viação
e Obras Públicas e o seu montante
s~râ abatido na conta do capital ínícíal ou dos capitais adicionais de concessão.

ATt. 16. Dentro de cento e oitenta.
(180) dias da data dêste Decreto o
Departtamento Nactonaâ de Pôrto~e
VLô.§ Navegáveis submeterá a aprovaçao do Conselho Nacional de Portos
e Vias Navegáveis a minuta de revisão dos contratos de concessão
atuatmente em vigor, para obras d~
melhoramento, aparelhamento e eXM
ploração comercial dos portos, a nm
Art. 18. As Tomadas de Contas a
de adaptâ-Ios por têrmo aditivo, à
Lei 3.421, de 10 de julho de 1958
cujos dísposttívos, nos têrmos ao Ar~
presente Regulamento.
te àquele em que entrar em vigor o
partir Ado exercício de 19'58, realizadas
de acordo com o Decreto no 17.788,
de 8 de fevereiro de 1945, serão revistas pelo Departamento jcacional de
Portos e Vias Navegáveis, para sua
adaptação, no que couber às rtísoosí..
ções dêste Regulamento e, finalmente,
tdgo 26 da mesma lei. Se aplrcamtàs
concessionárias desde a data de sua,
publicaçao.
Art. 17. A constituição da Re5erva
para Depreciação a que alude o artigo
89, só terá- inicio no exercício seguinsubmetidas à aprovação do Conselho
Nacional de portos e Vias Navegáveis
e à homologação do Ministro da
Viação e Obras Públicas para os
ereíto; do Artigo 24 daquele Decreto.
§ 19 O excesso ou deficiência da
renda, acaso verificado no exercício
de 1958, será dividido em partes proporcionais aoc saldos verificados nos
períodos de 19 de janeiro a 10 de julho e de 11 de julho a 31 de .d'ezembro, para o fím de serem os resultados escriturados de acôrdo com as
disposições legais vigentes à data da
promulgação da Lei 3.421, dêste ano,
de por _ela alterados.
§ 29 Caso não tenha sido feita a
apuração dêsse exercício nos dois perfodos mencionados, o excesso OU defíciência de renda verlttcado será dividido em partes proporcionais ~..; na,
mero de dias de cada um dOS referidos períodos.
Secção II
Da Aplicação às Emtprêsas Concessionárias de Serviço Portuário do
Disposto no Artigo 57 da

Lei 3.470-58

. Art. 19. As emprêsas concesslonánas de serviços portuários, para usar
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a faculdade a que alude o artigo 5-7,
da Lei 3.470-58, não carecem de pre.,
via. autorização governamental.
Art. 2{). A operação de reavaliaçâo
d n . ativo imobilizado, ou seja, dq capital da concessão (capital Inícíal e
adicionais), das emprêsas concessionárias de portos, produz seus efeitos
legais, salvo quanto a elevação de tarifas, 'a partir da data da Assembléia
Geral de Acionistas, que autorizar 11menta de capital decorrente, da-mesma reavaliação.
Art. 21. OS efeitos desta reavaliação ficam 11a dependência de verífíoaçâc do Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis da exação
da operação realizada, da aprovação
do Conselho Nacional de Portos e V~~tS
Navegáveis e da respectiva nomoio.,
gação do Ministro da Viaçã.Q e Obras
Públicas.
Art. 22. Para fins de correção a
nova expressão do capital da conc'es~
são será' n montante obtrdc com a
apucaçâo dos coeficientes, determinados pela Leí ;:l.47{L58, Incluída a fração dêsse montante, não computada
no ímpôsto de renda efetivamente
pago e não Ievad., em canta o valor
dos fundas de compensação dos capiktlS da concessão,
Art. 23, Os' fundos úe amortrzaçâc
do capital inicial e adlcionats, serão
corrrgrdos, para efeito exclusívo do
recálculo da quota de amort.zeçâo,
p elos mezmoa coefícientes aludido- na
cláusula anterior, de acôrd., com v
ano de sua contabilização. Os valor-es
assim obtidos, à data da correção,
constituirão as quotas iniciais dos novos fundos de amortização que oevea-ão -reprxduzir os oapttads respectivos
em suas novas expressões.
Art. 24. Relativamente à taxa de
juros e prazos o cálculo das novas
quotas de amortízação obedecerá àJ;
mesmas normas usadas até a data da
correção.
Art. 25. O Departamento Naciional
de Portos de Vias Navegáveis poderá
ectabelecer critérios que objetivam a
redução dos reflexos dessa amortização, sôbre (1 custo dos serviços portuários, na conformidade do disposto
no artigo 18 da Lei 3.421..58.
Art. 26. Não se aplica o rüzpostc
no artigo 23 dêSte Decreto aos 0Ontratos de. concessão que imponham
obrigatoriedade de aplicação dos recursos do Fundo de Amortizeçâo 'em
poder das emprêsas conces.uonárías, na
espécie de títulos do. valor nominal
fixado. O Departamento NacIonal de

Portos. e Vias Navegávele promoverá,
com audiência dos interessados, a supressão dessa uisposíção contratual.
Art. 27. A correção monetária do
ativo imobilizado será calculada segundo os tê-moa do Artigo 57, da Lei
3.470-58, dos artigos 3'\ 4Q, 5 Q e 6°
da Lei 4.359_64 e demais dí.posrtívos
que venham regular a matéria, obser.
vades os têrmos dos artigos capitulad;» nesta Secção.
Art .. 28. O produto da majoração
da tarifa, que venha a ser necessárba
à remuneração da parcela corrigida
do. nôvo caprc.a, será deposítac., no
Baneo d n Brasn. em conta bloquearia
somente díspomvel, ao concessíongj-io,
após a assinatura do têrmo aditivo
ao contrato de conce.sâo.
Art 29. O Departamento Naciona'l
de Portos e V:a~ Navegáveis baixará.
as instruções complementares julgadas necessárias à execução dêste Decreto.
Art. 3'0. O presente Decreto revoaa
as disposições em contrário e ent~d
em vigor na data de sua publicação,
Brasília, 23 de setembro de 1964;
143Q da Independência e 7ô9 da República.
H.

CÚSTELLO

BRANCO

Juarez TáVora
DECRETO NI? 54.296 SETEMBRO

DE
DE 1964

23

DE

Concede à scoseaaae Navegação e Comércio Paraense Limitada, auiorização peru funcionar como emoréea
de navegação de caootuoem,

o

Presidente da RepúbEca, 'Usando

'da atribuição que lhe confere o a.~
tigo 87, inciso l, da Constituição Fe:
Geral e nos têrmos do Decr eto-Ieí
ne 2.'784, de 20 de novembro de :940,

decreta:
Artigo único. E' concedida à socíe-,
dada Navegação e Comércio Paraense
Limitada, com sede na Cidade de Belém, Estado do Pará, autorização paa-a funcionar como emprêsa de aave. g a ç o de cabotagem. com: oS atos
const.tutrvos que apresentou e com o
capital social fixado na, Importância
de Cr$ 4{). 0000.000,00 (quarenta mi.,
Ihões de cruzeiros), dividido em 4.000
(quatro mil) cotas, do valor unitáro
de cr$ HLOJO,OO (dez mil cruzeiros),
«üstrjbuídas entre 3 (três) cotistas,
à
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cidadãos brasileiros natos, consoante
instrumento particular firmado a 16
de [ameiro de 1964, obrtgando-sg a

.mesma sociedade a cumprir íntegt'al;
mente as leis e regulamentos em vignr, OU que venham a vigorar, sôbre
o objeto da presente autorização.
Brasília, 23 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLü BRANCO

cargo de' provimento efetivo na base
de vencimento de cargo em vco.n.ssão, ressalvados os casos previstos,
de forma expressa, em lei ou quando
( orrenrc., de cumprimento de ríecisão judicial transí-ada em julgauo.
Art. 59 :f:ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revoga-das as disposições em contrano.
Brasília, 23 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 76° da República.
H.

txuue: Faraco

CASTELLO BRANCO

Arthmr da COsta e Silva

DECRETO Nq 54.29-7 - DE 23
SETEMBRO DE 1964

DE

Aprova a revisão do Qn.adro de Pessoal da Caixa de Construção de
Casas do Ministério da Guerra e
dá outras providências;

O Presidente da República: usando
das atTibuições que lhe confere o
art. 87, item I, da Constituição, e o
§ 19 do art. 19 da Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1964, decreta;

Art. 1Çl FIca aprovada a revisão da

classificação dos cargos integrantes
do Quadro de Pessoal da Caixa de
Ccnctrução de Casas do Mmtstérto
da Guerra, na forma determinada
pelo art. 199 da Lei n? 4.345 de 26
de junho de 1964, elaborada com observância das normas contidas no
Decreto nc '54.ü04 de 3 de julho de
19ih, continuando em vigor o Decreto nc 50.817, de 22 de junho
de 19'61.
Art. 2° A revisão de que trata êste
decreto não prejudicará o reexame
das situações individuais de.0:11t1u3N
dramento, já constituídas e passíveis
de correção por iniciativa da Administraçãoou em virtude de apreciação . . . e recursos ir. ... erpostos por funcionários, fundamentados no ªTt. 48,
parágrafo único, da Lei nc 3.78<0, de
12 de julho de 1960.
Art. 3Q A partir da publícacão dêste
decreto, aplícar-se-ão aos funcionários da Caixa. de Construção de Oas
do Ministério da Guerra as disposições da Lei no 4.345, de 26 de
junho de 1964, retroagindo as respectivas vantagens financeiras a 1 de
junho de 1964.
Art. 4° Sob pena de responsabilldade da autoridade que o determinar, nenhum- pagamento poderá ser
efetuado a funcionário ocupante de

DECRETO Nl? 54.298, DE 23 :crg
SETEMBRO DE 1964

Fixa ccetictentee de aceleração de
depreo;açáo para cs indústrias que

enumera.

O Presidente da República, USáJl-

do' dos podêres que lhe confere o ar-

tigO 69, da Lei n« 3.470, de 28 de
novembro de 1958, e

Considerando ser objetivo primordial do Govêrno a retomada do pro,
cesse de desenvolvimento econômico
do País;
,
Considerando que êsse desenvolvimento depende precipuamente do
nível dos onveetimentos no setorprivada;
Considerando a necessidade de es.,
tarmuarvos investimentos em renovação e' nrodernízação do parque industrial do Pais; decreta:
Art. 19 Para os ereítos de ueter.,
minar/ o lucro real. sujeito à tributação pelo ímpôsto de renda, as empresas que tenham por objeto as
atírudades industriais
enumeradas
no artigo 29 poderão deduzir do, lucro bruto quota anual de depreciaç'
calculada meoíentc aplicação
dos coeficientes e "aceleração prevís,
tos no presente Decreto.
§ 1'1 As percentagens de depreciação acelerada serão aplicadas sôbrc
o custo de aqtnsiçãc dos bens de_.
preciáveis, corrigido monetàríamente nos têrmos do artigo 57, da' Lei
uc 3.470, de 1958, e do arcígo ao da
Lei nv 4.357, de 1964.
§ 29 A taxa de depreciação eceterada autorizada neste Decreto poderá
ser adotada até final depreciação do
custo de aquísíção do bem, mas a
depreciação acumulada não poderá.
em qualquer caso, ser superior ao
custo de aquisição do bem, corrigido
monetariamente nos têrmos do § 19.
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A,rt. 29 Poderão ser aplicados os
coettcientes de depreciação acelerada
previstos neste decreto às máquinas,
equipamentos, instrumentos, Instalacões (excluídos prédios e obras de
construção civil) e veículos de carga
(caminhões de pêso unitári-o supe1'101' a 3.400 kg ; cavalos mecânícoj, .e
reboques de mais de 3. OO!} kg de _pêso
unitárto) destanadc às seguintes indústrias:
1. Metalúrgaa pnma,r1a uo cnumuo,
zinco e alumínio.
2. ouímíca:
2.1- Matérias primas ao ramo
da química inorgânica:
Seda Oáustíca: ácido sul ..
fúríco: bareílha; óxido (te
titânio; carbureto de cálcio .

2.:2 -

2. a -

Matérias primas básicas
no . ramo da peta'oquímtcaj
estireno;
dottecílbenzeno:
metanol: brometo de metila; potíetlleno.
Matérias . prtrnas
para
obtenção de fibras síntétacas e outros derivados da
qurrmca

2.4 -

2.5 -

:3.

4.
5.

6.

crgânnca:

ácido

adíprco, adípcnitríla: resinas _ vmíltcas ,
Matérias prãmas bãsrcae
para a indústria farmacêutica: vitaminas de síntese
A, C e D; glícose anídra:
hormônios de síntese; sul:
ras e seus dertvados;' elo.

ranfentcor.. ácido salicílíco,
Indústrias que se destinam

a fabricação de fertilizantes:
concentração
de
rochas
apatétícas e sua transtormação em superrosratos:
amoníaco, e seus derivados
para a agricultura: uréia;
moagem de caícáren come
corretivo da acidez do solo.
Fiação e tecelagem (máquinas e
equipamentos destanadcs à modernização das fábricas já existentes) .
Calçados.
Produtos alimentares:
5.1 - Carnes e derivados.
5.2 - Conservas.
5.3 - Pesca e industrialização do
pescado.
5.4 - Extração e beneficiamento
de óleos vegetais.
I
5.5 -" Industrtalízaçâo, benefícíamento e processamento de
produtos agro-pecuários perecíveis.
Cimento e produção de elementos
pré-fabricados para a habitação.

3ijj

Art. 3<1 Poderão ser objeto de depreciação acerereua, aos coencientes
indicados no artago 4'\ respeitado o
disposto no artigo 2<1, as máquinas,
equipamentos, instrumentos, instaraçôes e veícutos de carga, que seusracam conjuntamente as segumtes condições:
I - sejam adquiridos, a partir da
vígêncía deste 'decreto e dentro dos prazos nele previstos,
em estado de nôvo.
Ir - sejam instalados, ou no caso
de veiculas de carga, efetivamente coíocadoa em operação
nos prazos previstos no artigo 4".
"
Art. 49' Os coettctentes de aceleração "da depreciação, em função da
data em que o bem Iôr instalado Ou
colocado Em operação, são os seguintes:
I - Até 30 de junho de 1966: 4,0
II - Até 30 de junho de 1967: 3,0
III _ Até 30 de junho de 1968: 2,0
Parágrafo único.
Os coeficientes
referidos neste Decreto serão aplicados sôbre as taxas de depreciação
usualmente admitidas para ceda bem,
segundo a sua natureza, de acôrdo
com as normas da legislação .sõbre
tmpôsto de renda.
Art. 59 O direito à depreciação
acelerada prevista neste Decreto decorre da aquisição du bem e sua instalaçâo ou colocação em operação
dentro dos prazos referidos no artigo
4,0, independentemente de qualquer
outra autorização administrativa.
Art. 6"9 O presente Decreto entrará em vigor na data de sua. publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de setembro de 1964;
143Q da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCQ

Octávio GOuveia de Bulhões
Daniel raraco
Roberto de Oliveira Campos

DECRETO N9 54.299 - DE 24
SETEMBRO DE 1964

DE

:Altera a denominação do atual Servico de Contabilidade do Instituto
-d;
Preoiâéncía e Assistência dos
Servidores do Estaào ([FASE) e dá
outras providências.

O Presidente da Repúblioo,usandlJ
das atribuições que lhe confere o ar,
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tago 87, nc 1, da Constituição, decreta:
Art. 19 O atual Serviço de COTIbahüidade (SGC) do Instituto de Prevídéncia e Assistência dos Servidores
do Estado (lPASE) passa a denomimar-se contadoria Geral (PCG), ficandr, sob a subordinação e jurtsrüçâc direta da Presidência. do Insti-

Art. 39 mste decreto entrará em ví.,
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
'
H.

tuto

Art. 29 Os órgãos constitutivos do
ia t li a l
Serviço de Contabtfjdade
(SGC) , destinados a praticar servi.os centra.is de contabilidade ünenceira e patrimonial, no que conoerne
'às SUas atuais denommações e siglas
serão ajustados ao diSposto no artd,go anterior, mediante Instruções do
Presidente do IPASE.

Ai-t. 3Q O presente decreto entra"
Ifá em vigor na ôata de sua puullce-

çâo revogadas as disposições em con-

trário.

-

CASTELLO BRANCO

Arnaldo Susselc.nâ

DECRETO N9 54.300 - DE 24
SETEMBRO: DE 1964

DIRETORIA DO ENSINO
SUPERIOR
ESCOLA DE ENGENHARIA INDUSTRIAL
DE RIO GRANDE

REGIMENTO
TÍTULO I

Da Escola e seus fins

Art. 19 A Escola de -Engenharia rn,
dustríal de Rio Gmnd'e, com sede na
Cidade de R'ó Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, integrante do ~VIiniS

térío da. Educação- e Cultura -

Brasília, 24 de setembro de '1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

FláVio Lacerda

DE

Aprova o Regimento da E s c o 1a de
Bnçentuiria Industrial de Ri.o Gran-

ue.

O Presidente da República, usando

da atríbuíçã..o que lhe confere o artigo 87, item t, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei núme-

Díre.,

torta do Ensino Superior, fundada em
16 de outubro de 1953, é um estabe'e;
cimento de ensino superior, reconhe.,
cído pelo Decreto Federal nc 46.459,
de 18 de julho de 1959 e federaüzadc
'Pela Lei número 3.893, de 2 de maio
de 1961.
Art. 29 A Escol,a de Engenharia Industrfaí de Rio Grande, (E.E.!. R.G.), tem por finalidades:
1. Ministrar o ensino de Engenha.ria
Indústrial em Suas diversas modalídades ,
2 . Manter cursos de pós-graduação,

aperfeiçoamento e especiaüzação, extensão universitária e livres, relaclc;
nados com os cursos de graduaçào.
3. Promover e incentivar o estudo
e G. pesqu'sa técnica e científica, relacionadas com a engenharia índ us'trial ,

:1'0 4.085, de 3 de ju.ho de 1962, de-

ereta :

4. Na -organização dos Cu r s os' de
graduação e pós-graduação, oferecer

Art. 19 Fica aprovado o Regimento
da Escola de Engenharia Industrial
de R:o Grande, que, assmado pelo
Milllst1'o de Estado' da Educação e
Cultura, COm êste baixa.
Art. 2 9 O quadro de pessoal, a que
se refere o parágrafo único do artdgo 5\) da Lei nc 4.085, de 3 de [uiho
de 1962, será organizado na forma
prev'sta pelo Regimento da Escora de
Engenha r.a Industral de Rio Grande
e submetido à aprovaçàn do Ministro
de Estado da Educação e cultura por
intermédio da Diretoria do Ensino

'uma adequada variedade de disclplinas eletivas para muttápllcar as possrbihdades de especialização que Q
progresso tecnológico oferece.
5. Facilita.r aos podêreg públicos e
assessoramento de que carecem, e
concorrer para a maior compreensão
dos problemas de administração e
tecnológicos, quer públicos, quer' prfvades, prppícíando quando oportuno,
seu estudo e debate.
Parágrafo úntoo .. A Escola de Engenharta Industrial de Rio Grande
manterá o Instituto de Pesquisa e
Orientação Industrial (IPOI).

Superior.
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TÍTULO II

na Aiimmistração da Escola
CAPíTULO I

Dos órgãos de, Administração
e Direção

Art 39 A Escola de Engenharia rndustri'al de Rio Grande será adminfS~
trada e dirigida pelos seguintes 01"gâcs ;

1.

2.
3.

Congregação.

mrctone.

CAPÍTULO l i

Da Congregação

Art. 49 A congregação, órgão
penor da D:.reção Administrativa,

SUpe~

úegógtca e didática, será. eonstltuida

~elos professôres catedráticos, p~'ofes
sôres titulares e professores assistenaes e um representante do C01'PO DIs·
cente na conformidade do art. 78 da
Lei número 4.024, de 20 de dezembro

de 1961.

'

§19 O Diretor da Escola seta mem,
boro nato da congregação.
§ 29 Ssrâo üncluídos na Congregação, por deliberaçã-o da, mesma, e nas
condições que ela estabelecer, determinados instrutores de ensino, sem
Idireito a voto.
li 3Q A congregação será presidida
por um de seus membros, eleito em
sua primeira reunião anual.
Art. 51? São atribuições da Congregação;

.

díapôr. sôbre a ordem de seus
'trabelhos e de e i g n a r um de seus
membros para secretané-Ia:
b) propor, baseado na experiência
cólhída e objetivando o aperfeiçoamenta do ensino, a modificação de
Regimento;
c) aprovar, a distribuição das õts,
cípünes nos ciclos básico e pronssío,
mal, atendendo os verdadeiros objetivos de cada curso, face as necessidades do desenvolvimento' regtonaf
d) aprovar Os programas das díver;
sas disciplinas e recomendar as modificações que Julgar convenientes,
cabendo aos professôres a organizaçâo .dos programas sob f o r m a de
"plano de ensino";
a)

e) recom-endar a introdução de no;
'Vos campos proríssíonaís no currículo
da Escola de Engenharia Industrial,
e criação ou supressão de dísctplínas
e sua filiação aos Departamentos; ,
f) propor ou opinar sôbre a exone.,
{ração de professôres:
g) opinar sôbre capacidade profissional de candidatos às funções de
'Professor, submetendo-os, à seu crítéTio, a exame de competéncíe.;
h) promover o afastamento temporal dos professôres nos c a s o s do
os 29 e § 39 do art. 73 da Lei núme-

1'0

Conselho Departamental.
Parágrafo único. Como órgão con:
su'trvo e auxiliar da Congregaça-, sere
eonstítutdo um Conselho Industrial.
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4.024;

indicar os membros das oomís- .
sões Examinadoras;
~
j) eleger, em escrutínio secreto, a
lista tríplice para a escolha do Diretor da; Escola de Engenharia Jndustr'al:
k)' elaborar todos os Regimentos
que forem considerados necessários,
respeitadas as disposições do presente R2gimento;
l) aplicar aos alunos as penas dls..
eiplmares de sua competência;
m,) resolver, em última. ínstãncía,
sôbre os recursos interpostos pe I o S
alunos, contra atos dos professôres;
n) conferi!' aos alunos os prêmios
ânstdtuídos, públicos ou particulares,
e os que julgar convenientes criar;
O) propor a instituição de cursos,
conferências e demais medidas de extensão urúveraltária.;
p) exercer as demais atribuições
que lhe competirem nos têrmos dêste
Regimento e da Iegtslação em vigor.
Art. 69 A Congregação reunir-se-á,
ordínàrtamenta cada dois meses e extraordmàríamente quando convocada
por seu presidente Ou pele, maioria de
seus membros.
Art. 79 As deliberações da Congre;
gaçã{) serão tom a das pelo voto da
anaiorra a-bsoluta de seus membros.
Art. 81? A Congregação ínstátuírá
um gabinete incumbido de:
a) no Intervalo entre as reuniões
da Congregaçâc, agir em nome dosta, nos assuntos inadiáveis de sua
competência;
b) proceder a discussão e ao estudo pre.nmner dos assuntos não expressamente atribuídos às Comissões
da Congregação;
c) desempenhar outras funções da
competência da Congregação, e que
esta lhe atribua.
Art. 99 O gabinete da congregação
será constituído .pelo presidente da.
i)
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cong-regação, pelo Diretor de Escola
e mais quatro membros da Congregação por esta eleitos por dois al1OS.
Parágrafo único. O gabinete será
presidido pelo presidente da Oongregação.

Art. 10. O gabinete reunir-se-á 01'_
dinàriamente uma. vez por mês e exta-aordínàrtamente quando convocado
pelo presidente da Congregação.
Art. 11. A Congregação p á. e r á
ânstdtuír Oomíssões permanentes ou
especiais para estudos especializados
dos assuntos de sua competência

°

CAPÍTULO !II

Da Diretoria

Art. 12. O Diretor será escolhido

te nomeado pelo presidente d'31 Repú-

blica, dentre os nomes indicados pela
Congregação na. forma dêste Regimento e do art. 76 da Lei nv 4.024.
de 20.12.61.

.

§ 19 O Diretor será nomeado pelo

preso de três anos.
§ 2Q Nas suas faltas ou impedi-

mento, o Diretor será substituído em
suas funções pelo professor, membro
do Conselho Departamentaõ, mais antigo no magistério, em caso de empate, o mais antigo diplomado.
Art. 13. São atribuições do Diretor:
a) coordenar, superintender e rtscausar as atividades da Escola;
b) representar 3.1 Escola em cerímôruas públicas e nas relações com instituições culturais e cientificas devotadas a objetivos semelhantes ou C01'_

relatos:

c) representar a Escola. em juízo
ou fora dêle;
,d) presidir a cerimônia de colação
de gr31U;
e) conferir o grau e assinar os d:!pjomas de conclusão. de curso;
J) observar e fazer cumprir o presente Regimento;
g) manter-se informado e. informar
os demais órgãos auxiliares da Direção, sôbre o progresso de outros esta
belecímentos de ensino de natureza
semelhantes e sôbre o desenvolvimento industrial, que tenha sígníficaçâo
e influência sôbre a orientação do
ensino;
h) exercer a supervisão da discl!pUna da Escola;
w

i) dar início ao prccess-, de reorutamento de proressôres ouvindo a
Congregação sôbre a capacidade profíssíonel dos candidatos;
j) propor à Congregação a exoneração de professôres:
lc) fazer publicar, a seu juízo, os
trabalhos técnicos dos professôres e
alunos, uma vez aprovados pelo oon,
selho Departamental ;
l) convocar as sessões do Conselho
Deparbamentaã:
,
m) justificar as faltas dos proreseôres assim como dos funcionários daEscOla.;
n) autorizar os pedidos de material
permanente e de consumo necessário
aos serviços da ~cola;
o) autorizar os pedidos de mctrículas, certidões e atestados;
p) recolher em conta especial as
somes arrecadadas pela. Escola;
q) resolver tudo quanto diga respeito à Administração da 8500131, assinando o expediente, autorizando as
despesas previstas pelo orçamento, visando as contas, rubrica-ndo os livros
administrativos, promovendo, dentro
de sua. alçada, 31 admissão, designação
€ exoneração de pessoal, aplicando
a?s. a~unos e funcionários as penas
dlscíplínares e penalidades de sua
competência, exercendo, enfim, todos
os podâres de Direção necessários à
ablvídada e b03J ordem de, Escola;
r) apresentar à Congregação até o
dia 19 de março de cada ano relatório minuncíos-, de tôdas as aÍ:.ivida
des escolares do qual consta, taon:·
bém, as relações nominais dos alunos matriculados e as contas de sua
gestão financeira, remetendo oportunamente cópia ao Conselho Fede~'al
de Educação;
. s) elaborar a proposta orçamentã,
'na consultando os Departamentos e
encammhar ao Ministério da Educacão e oustura, ouvido o Conselho De.
partamental ,

CAPíTULO I,V

Do COnselho Departamental
ATt. 14. O Conselho Departamental, órgão de caráter deliberativo, será
eonstítuído pelos chefes dos diversos.
Departamentos de snsíno, pelo Dlre001' da Escola e" um representante do
corpo Discente com direito a voto.
Art. 15. O Diretor da Escola prelSidirá as reuniões do Conselho Departamental e terá somente voto de
qualidade .
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16. Nenhum trabalho de cat e'r técnico poderá ser publicado
(pelB.i Escola, sem prévio aviso e assen..
tamcnto do Conselho Departamental.
Art. 17. O Ccnseâho Depaetamen'tal reunir-se-á pelo menos uma vez
por mês e sempre que o Diretor, ou a
maioria dos seus membros, acharem
necesáría a sua convocação, que deverá ser feita, pelo menos, com qua!renta e oito horas de antecedência.
Art. 18. Compete essencialmente ao
Conselho Departamental:
a) dar' parece-r 'sôbre qualquer as,:,
sunto de ordem técnica ou didática,
qaundo solicitado .peia Direção;
b) dar parecer sôbre programas de
ensino apresentados pelos professores,
atravé. de seus respectivos departamentos, submetendo-os à aprovação da
Congregação;
C) aprovar os Planos de Aulas, ouwldos Os respectivos Departamentos,
tendo sempre a maior eficiência do
ensino; "
,
d) constrtur comissões' especiais de
proíessôres para o estudo de questões
qUe interessem o ensino ministrado
pela Escola;
e) encaminhar à .Oongregaçâoj devidamente Informados, representações
de alunos contra atos de professôres:
j) resolver sôbre os casos especiais
de transferência e matrículas quando
soêâcítado pela Direção.
Art

l!: á

Art. 19. A Congregação organizará
Os diversos Departamentcâ. Os che[fez de Departamento exercerão seus
mandatos par dois a nos, permitida
uma reeleição.
Art. 20. O Chefe de Departamento será professor cetedrátícc ou titular.
CAPÍTULO

v

Do Conselho Industrial
Art. 21. O Conselho, órgão consultivo e de plenejamento será constdtuido de 7 membros, renovados pelo
têrçc cada ano, escolhido dentre elementos de- projeção na indústria e na
administração regional, que aceitem
colaborar com a Direção da Escola
de gngenherta Industrial.
§ 1q O conselho Industrial s e r á
constituído por dois membros do· Centro de Indústrias de Rio Grande, entre seus associados, dois pelo Clube
de Engenharia Zona Sul e dois pela
Fundação Cidade de Rio Grande, na
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qualidade de instituição antertormen,
te organizadora e· mamtenedora da
Escola.
§ 29 A função de membro do Oon;
eelho . Industrial é exercida sem re.,
nnuneração, sendo considerados relevantes os serviços prestados.
§ 39 A designação dos membros do
Conselho Industrial será feita pelo
Ministro da Educação, por proposta
da )Ereção da Escola.
Art. 22. O Conselho Industrial da,
verá reunir-se no mínimo quatro vêzes por ano, por convocação do residente da Congregação, que será seu
Presidente nato.
Art. 23. São atribuições do Conselho Industrial:
a) dispor sôbre a ordem de seus
nrabalhos:
b) opinar sôbre a proposta orçamentárla da. Escola de Engenhaa'Ia
ündustrãal ;
c) epresenter; sugerir e OPU1M sôbre a íntroduçãó de novos campos
proríssíonats nocuTI'ículo da Escola
de Engenharia Industrlaf
, d) apresentar, sugerir e opinar sôtire progl"am,~s de cooperação com a
Indústria:
e) emitir parecer sôbre outros .assuntos que lhe forem apresentados
pela COngregação;

j)

cooperar com o !POI.
TÍTULO III

Instituto de Pesquisas e orientaeiio
~
Industrial
CAPiTULO I

Do Instituto e seus fins
Art. 24. A Escola de Engenharia
âmdustrlal de Rio Grande manterá
o tnststuto de Pesquisas e Oríentaçan
ândustrial «IPOI).
Parágrafo único. O instituto atenderá inicial e prefencíalmente as pesquisas tecnolôgtcas das indústriais de
alimentação, particularmente &1'3 de
!pesca, que mais avultam TIa' região.
Art. 25. O Instituto de Pesquisas
e Orientação Industrial tem por finalidades:
a) constituir o órgãó experimental
'Para o fomento das índústrtas, co~
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operando para o seu progresso e desenvolvimento, dentro. de programa-s
de ação anualmente estaaetectdos ;
b) promover estudos de laboratórios
e, em escala semi-industrial, das matértas-prrmas nacionais, inclusive dos
processos para a sua manufatura' e
emprêgc:
C) realizar pesquisas sôbre problettnas tecnológicas, para cuja solução
lhe solicitou o concurso os podêres
públicos, centro e emprêsas industriais
ou qualquer interessado;
d) atender em regime de cooperação e assistência às necessidades das
indústrias regionais;
e) cooperar na "realízaçãn das aulas
de laboracórío de ensino de matérias
dos diferentes cursos da Escola d-e
Engenharia Industrial, e, dentro do
possível, na de aulas práticas de outros cursos da. mesma. Escola;
/f) ftsoallzar, quando solicitado e na
parte que envolver determínacôes experímenbaís, OS contratos celebrados
entre os podêres públicos e emprêsas
índustrials;
g) proporcionar, dentro de suas poa,
aíbllídades, por meio de cursos, nublí- ,
caçoes e estágios, a espee.a.ízaçào - de
técnicos brasileiros em attvídades m,

dustrtaas ;

h) promover e incentivar pZS-quiS0.S

de c 2Jr á te r puramente científico e

cultural.
Parágrafo único. E' facultada, mediante entendimentos prévios, a realização de investfgaoõex científicas
por elementos de instftuições técnicas
uo científica" oficiais.
Art. 26. O OPOI será dirigido por
'Um coordenador, indicado pelo Dtreter da Escola de Engenhama Indus;
ta-tal e a êste subordinado, competiudo-lhe:
a) estudo, direção e- fiscalízacão de
todos; os serviços administrativos do

rror:

b) providenciar para o suprimento
dos equipamentos ·e matertats, bem
como para a realização das instalações e dos demais trabalhos necessá(1':Os aos objetivos do Instituto;
c) apresentar p r o j e t o de orça-

mente:
d)

distrtbuir o pessoaa necessário

aos serviços;

e) apresentar anualmente, até 15
de [anelro, ao DiTetor da. Escola, o
a'elatórlo das atividades do Instituto ;
f)
exercer as demais atribuições
que lhe cabem, nos têrmos .dêste Regimento e dos regimentos internos da
Escola.

CAPÍTULO II

Do CUTSO de grau médio

Art. 27. O Instituto de Pesquisas
orientação rndustnaj, orgamzaeá,
sem prejuízo de sua s finalidades,
cursos para técni-cos de grau médio,
de modo a atender ().;S necesidades
tecnológicas regionais.
Parágrafo único. Os alunos da Escola de Engenharia Industrial, nos
casos de trancamento de matricula,
poderão realiz-ar qualquer curso téc,
rnco, respeitadas as aprovações que
tiverem alcançado 110 curso normal
da Escola.
'e

Art. 28. Aos alunos que conclu!rem
curso técnico será .romeoído um certí-,
ficado de técnico na especraudade
cursada.
"Art . 29. Os cursos em aprêço, se
destinam ao prepaTo de especialistas
em assuntos relacionados com:
'u) ee r v i ç OS topográficos, ínteres,
sando às prefeituras municipais;
b)

manutenção de máquinas e mo-

tores;
c) eletricidade e eletrônica índus.,
trial;
d) mecãnlca em geral;
e) laboratórios de química analítica;
j) indústrias de alimentação;
g) outros que as indústrtas necessítarem para. o seu desenvolvimento,
Art. 30. As aulas do curso serão
ministradas pelo Corpo Docente da
Escalá de Engenharia Industrial, po;
dendo fi. Escola solicitar a colaboração
ode outros órgãos eepeclalieados pera
dispor de instala-ções e pessoaâ objetdvanda maior ericíência..
Art. 3,1. Aos alunos de qualquer
curso de engenharia índustna; da F.scola de Engenharia Industrial é facultado realizar o curso de técnicos
de grau médio.
Parágrafo único. Não será permitida a reali-zação simultânea de um

ATOS DO iPoDER ExECUTIVO

curso técnico de grau médio coro um
de nível superior.
TiTULO IV

Dos Cursos
CAPÍTULO I

Dos Cursos de Graduação
Art. 32. A EscOla de

Engenharia
jndustrlal de Rio Grande manterá,
ânícíalmente, os 'cursos ~e. graduB:ç<l:0
de Engenheiros Industriais Mecâm003 e Quimicos.
Parágrafo único. Aos alunos que
forem aprovados nas disciplinas O~rl
gatórtas de cada. curso será conferido
um diplome profissional, e . um titulo
relativo à opção de especlahdade cursada.
Art. 33. Os cursos de graduação da
Escola de Engenharia Industrial. ~e
Rio Grande serão divididos em do:s
ciclos: básiCO' e proríssíonal, ,
§ 19 No ciclo báslcc sao ministrados
os conhecimentos básicos _gerais de
engenharia ..
§ 29 No ciclo profissional são ~i_
místrados os conhecimentos técnicos
superiores dos diversos cursos, conduzindo às especialídades da Engenha:ri~ Industrial.
Art. 34. Os ciclos básicos e profiseíonads ferâo a duração de dois e jrês
anos, respectivamente.
CAPÍTULO II

Dos Currículos
Art. 35, O currículo para o curso
de Engenheíros Industriais-Mecâní;
cos e suas opções é constituído das
disciplinas que abrangem os seguintes assuntos:
a) Fusuiametüais : Cálculo n.rcrcnoíat e Integral (1!!- e 21). perte) : CáI-.
culo Numérico. Estatística Matemática: Geometria Analítica: Geometria. Construtiva; Física Geral; Física
Moderna;
b) Mecânica Geral; QuLrnica Inorgânica e Aplicada; Geologia Aplicada. Metalurgia; Mecânica dos fluidos; Resistência dos Materiais; Termodinâmica; Eletrotécníea G E' r a I:
Meteríads de Construção Mecânica;
Transmissão do Calor;
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c) Específicas: - Máquinas 'I'érmímícaa; Desenho dê Elementos de Máquinas: Mecânica Aplicada; 'I'rans.,
norte Industrial; Tecnologia Mecãm.,
êa; Instalações Industriais; O p e r a;
ções Umtárfae: Tecnologia, das Mat-érias-Primas Vegetais e Animais:
Topografia; Construção C i v i 1 (noções) Construções Metáücas. Concreto Arma-do; Refrigeração; Instalações
Frigorlfícas ,

d) Complementares: Htgiêne e Segurança Industrial; Estatístic,\ e Economia; Organização Industrial; con,
tabilidada e Custos; Direito e Legislação; Instrumentog de Contrôle e
Medida; Planejamento e Oontrôle de
Produção; Administração de Pessoal.
Art. 38, O currículo para o curso
de Engenheiros Industrtaís-Ouímícos
-e sua.s;:' opções é constituído das :disciptinas qUe abrangem os seguintes
assuntos:
a) Fundamentais: Cálculo Diferencial e Integral: Cálculo Numérico.
Estatística Matemática; Geometria
Analítica; Geometria construtiva; Flsíca oeraê: Física Moderna;
b) De Desenvolvimento: Mecânica
Geral; Geologia Aplicada Metalurgia;
Mecânica dos Fluidos; Resisténcta dos
Materiais; Termodinâmica; Eletro-,
técnica Geral; Transmissão de oa101';
c) Especificas: Mecânica Aplicacla;
Ensa'os vde Materiais de Construção;
. Operações Unitárias e processos; 'I'ec;
nologio3, das Matérias-Primas vegetais
e Animais; Química Inorgânica; Química Orgânica; Písíco-Ouímíea; Quimica Analítica; Quimica Tecnológica
Inorgânica e Orgânice; Bío-Ouírmca;
d) Comqilementaree: Higtêne e Segurança Industrial; Estatístic~ e- Economia: Organização Industrial; Con;
tebilídade e Custos; Dírerto e Legtslaçâo: Instalações Industriais.

CAPÍTULO TIr

Do Ca\~enàário Eséolar
Art, 37, O

8JllO

escolar com a dura-

çã-o mínima de 180 dias de aulas exclusive o tempo reservado para provas e exames e demais atividades
curriculares e extra-curriculares, é dí;
vídtdo em dois períodos letl\;~s.
Parágrafo único. O Conselho Departamentel baixará anualmente, em
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setembro, o calendário dos atos esco,
['ares do ano seguinte, relativamente
ao período de férias, tertadcs escoJa_
ees, prazo de ínscr-íçâo e datas de
u'ealizaçâo dos concursos de admissão,
de matricular, íncluswe de exames üe
IJ.~. e 2~ época, estágios e demais aüwídadcs.

CAPíTULO IV

Do Regime Escolar

Art. 38. O regime escolar da Escola
de Engenharia-IndustriaJ.de Rio
Grande é externato, com freqüência.
obrigatória em tôdas as _atividades reêacionadas com o ensino.
Parágrafo único. O ensino será mítnistrado em aulas teóricas, incluindo
\projeções, conferências, debates, seunínários e em aulas práticas, íncluin-

no estágios, projetos e trabalnos de
[laboratório de gabinete, de oficina, de
desenho;
Art. 39. Os estágios de caráter obrigatório, como parte integrante do en,
sino, poderão ser efetivados duranteo período de aulas OU de férias cabendo à Escola a organização e díseribudção dos 3!1unos pelos diversos

U.ocaif·

Parágrafo único. Em caso de fôrçamaior, a juízo do Conselho Departamental, poderá ser transferida a reallízação do' estágio, submetendo-se o
aluno às exigências que para isto lhe
eorem impostas pela Escola.
Art. 40 O currículo de cada cUl'SO
normal, será de 28 (vinte e oito) ho11"83 semanais com v a ri a ç ã o de 4
'(quatro) horas para mais ou menos.
Art. 41. Os horários serão organtaados pelo Diretor para cada período

aeuvc e publicado pela Secretaria com
nrma antecedência de pelo menos

Iv

dias sôbre o início. das aulas de cada

período.
§ 19 Os horários serão confecciona;
dos de conformidade com o Plano de
Aulas, organizado pelo Conselho Departamental, ouvidos os Deparbamen-

too.
§ 2 Q Na

organização do Plano de

Aulas, que conterá separadamente as

aulas teóricas e prátdoas semanais,
será levado em consideração, o tem'Po de' estudo' que os alunos devem
díspender de 20 a 25 horas por sema-

tna,em média, para acompanhar eficientemente Os cursos.
Art. 42. Será privado do díreuc de
prestar exames o aluno que não ai<lançar:

.

note mínima de 5 (ctnco) como
média dos trabaêhos escolares em
cada período letivo;
b) execução de 3/4 dos trabalhos
obrigatórios de cada período;
c) freqüência mínímg de 70% das
atívídades escolares em que é anotedo o comparecimento por período Ie'tívo.
a)

CAPíTULO V

Das Condi.ções de Admissao
e Matrícula

Art. 43. A admissão- à 1~ série da
!Escola, se processará nos, termos das
únstruções baixadas pelo Ministério da
!Educação e Cultura n3J f o r f i a da
(Lei.
a)

IniCiail -

Art.

Ciclo' bc1S~co.

44. Os candidatos admitidos

na forma do artigo anterior poderão
requerer matrícula inicial, de contormidade com a Iegíalação federal do
ensino superior, em vigor.
b) Subseqüentes.

m a.t r c u l e r ar-se.a
anualmente por disciplina respeitada
'Uma precedência lógica e condicionada ao horário estabeíecide sôbre uma
seriação padrão.
§ 1Q Aos alunos que requerem. martrícula completa dentro _da seríação
padrão e forem aprcvadoa em tocas
as- disciplinas de uma sérãe, será assegurada a matrícula nas disciplinas
da série seguinte
§ 2Q Será permitida Si matricula em
disciplinas lecíonadas em cursor diversos. respeitada uma. precedêncíe
lógica de disciplinas e condicionadas
ao horário estabelecido sôbre uma
seriação padrão.
§ 3Q _ As disciplinas lecíonadas eni
mais de um período letivo serão divididas em duas partes para efeito de
matrícula, apuração de aproveítamen..
to e exames.
Art. 46. Será recusada matrícula
ruo aluno reprovado mais de uma vez
em qualquer série OU conjunto de d1s.
Art. 45. A

cíplínas,

í
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CAP!TULO VI

Da verificação do aproveitamento
escolar e da aprovação

Art. 47 A verificação do aproveitamento escolar será feita em cada.
(período letivo pelos Trabalhos Escorr'M'es e Exames Parciais.
§ 1Q os Trabalhes Escolares d'E)
compreendem: T r a b a I h o s escritos,
'Orais ou práticos, relatórios, teses,
tprojetos, prática de laboratórios, de
gabinete e de oficinas, trabalhos gráutcos, estágios e ensaios prátdccs, inclusíve relatóráos sôbre exoursôes e
wísítaa.

Art. 48. A' aprovação na, disciplina
lfar-se-â:
a) por nota de disciplina.. ' (ND) ,
b) por exames rínaís:
c) Por exames de 2~ época.
Art. 49. Entende-se por nota de
disciplina (ND), a média dos' graus
atribuidos a o s trabalhos escolares,
exames parciais e frequêncifr, os trabalhos escolares normalmente com o
pêso 2 (dois) e os demaig com o
pêso 1 (um). A nota de frequência
será de um décimo da porcentagem
das aulas assistidas sôbre o tótaí das
aulas dadas.
§ 19 &;,' bases e o' critério para a
nota dos .trabalhos escolares nas disciplinas serão propostos pelo Profesecr .9..0 Conselho Departamental no
nm de cada amo letivo, para vigorar
1110 ano seguinte.
§ 29 Os alunos qae tiverem média
sete (7) nos exames parciais e nota.
míníma de disciplina igual a cinco
{S), serão dispensados de exames finais; a nota de disciplina de nove
(9)· ao dez (10) é de aprovação dís>tinta.
§ 39 Os alunos, que tiverem média
entre cinco (5) e sete (7), serão dispensados do exame escrito final.
§ 49 Os aâunos que tiverem média
entre três (3) e cinco (5), deverão
submeter-se a exame completo em llJl
ou 2J;\ época.
~ 59 Os alunos que tiverem média
linferior a três (3) nos exames parciais não terão direito a primeira
época.
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§ 69- E' de reprovação a nota inferior
a três (3) em qualquer das provas de
exame final ou de ze época.
§ 79 Os alunos que não houverem
prestado, os dois exames parciais por
não haverem preenchido as condições
mínimas do artigo 42, estarão inabilitados da prestação dos exames de 1lJ.
Ou 2lJ. épocas, sendo reprovados.
Art. 50. A Congregação estabelecerá as demais condições para 3J realização de exames de l~ e 2l). época.

tiTULO V

Do l'essool
CAPÍTULO I

Do Corpo· Docente
Art. 5<1. O Corpo Dooente
será
consntuiõo por professôres catedráticos efetivos, proressõres do ensino
superior, assístentea do ensino superior, instrutores do ensino superior e,
eventualmente, por professôres interinos ou contratados.
parágrafo único. Os Integrantes do
Corpo Docente constituirão dois quadros: O Permanente, composto dos
professôres oatedrátdcos nomeados pelo Presidente. da República; e o Extraordínárto, composto pelos proressõres, assistentes e instrutores, admitidos pelo Diretor da Escola, observedas as condições determinadas pela.

Ccngregaçáo.
Art. 5Ol. A lotação do QuMro per.,

manente será prevista em Lei, e a do
quadro Extraordinário, em teceres
numértcaa organizadas pela Diretoria
da Escola e aprovadas peão Mlnlstro da Educção e Cultura,
Art. 53. No. estaociccímento dos níveis de remuneração de proressôres e
ocupantes 'do cargo para cuío ingresso e desempenho seja exigido diploma
de nível universitário, serão consideradas as vantagens a que se refere o
art. '74, da Lei n. Q 3.780, de 12 de
julho de 196-0.
.
Art. 54. poderá- ser mstttúído, por
ato do Diretor, aprovado pela. Congregação, o regime de tempo integral
para os membros do Corpo Docente.
Parágrafo único. A.plicil-se ao pessoal do Quadro Extraordinário o re~
gíme constante dêste artigo,
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Art. 55. O pessoal do Quadro Extraordinário a que se refere o parágrafo único do

wt. M será admitido

sob regime transítóa'ío de contrato, observados os níveis de remuneração para as funções congêneres do serviço
público-federal.
§ 1.9 As atribuições e vantagess do
pessoal do referido Quadro Extraor-,
dinárío 8e1'8.0 as constantes dos respectivos contratos e das instruções
baixadas pela Congregação.
§ 2.9 O pessoal admitido sob o regime transitório de contrato, fícaaá
sujeito à Ccnsolidaçóo das Leis do
'Trabalho.

prestação de serviços e ficará sujeito
à Consolidação das Leís do Trabalho.
§ 1.9 As atribuições e vantagens do
pessoal a que s-e refere êste artigo, serão as constantes dos respectivos contratos e das instruções baixadas pela
Diretoria.
§ 2.9 Na organização das tabelas de
salários do Quadro -Extraordinário do
pessoal admlníscrativo e técníco-auxt-:
fiares, serão observados as nívcía de
remuneração para as funções cong-êneres do serviço público federal.
TÍTULO VI

Disposições- Gerais e Transitórias

Art. 553. O provimento efetivo dos
cargos de professôres catedráticos,
criados por lei, se fará por meio de
concurso de títulos e provas.
Parágrafo único. Os cargos criados
pela lei "que dispõe sôbre as medidas
necessárias ao funcícnamento da E.
E. I. ", poderão ser providos em caráter interino por atuaís professôres d13,
Escola.
Art. 57. OS técnicos especializadosserão remunerados de acôrdo 'com o
valor atribuido no mercado de trabalho, ao tipo de atividades a ser desempenhada, ,-na forma do Quadro
Extraordínár ío e serão admitidos mediante contrato de prestação de servíçcs, na forma da Consolidação das
Le~s do Trabalho.
Art. 5-'8. O órgão deliberativo para
a admissão e o acesso de .sroressõres
do Quadl'o Extraordinário da Escola
de En'J·enhari:? Industrial é a Comissão de COmpetência da E. E. I., que
funcionará COmo Comissão Permanente da Congregação que disporá das
"Normas" de constituição e' funcionamento da a'eferída Comissão.
CAPíTULO Ir

Do Pessoal Administrativo e TécnicoAuxiliares

Art. 59. Os serviços de administração e técnico-auxiliares serão organíaados e supertntendtdos pelo Diretor

me.uance Regimento Interno próprio
aprovado pela Congregação.

Art. 60. Enquanto a Escola .uncícnar em regime transitõrto. o pessoal
administrativo e téentco-auxiliares, do
Qua.dro Extracrdínárío será admitido
sob regime transitório de contrato de

Art. 6'3. Os atuais ocupantes de car-.
gos existentes na Escola, tanto OS do

Corpo Docente como OS do -pessoal admimstratívo técnico-auxiliares, passarão a integrar o Quadro Extraordinárío em regime transitório de contrato e Observados os níveis de remuneração para as funções congêneres
do serviço público Federal, nos têrm ... s da Lei 1l.Q 4,08'5, de 3.7.1962.
parágra-fo único. O Quz...dro ~xtra
ordiné.no do pessoal em geral, depois
de aprovado pelo Ministro da Edu: J._
cão e Cultura será publicado no Diário Oficial e encaminhado por cópia
ao T,' .cunal de Ocntas, ou ST1.-S delegaçôes para registro "a posteriori"
tia despesa que- dêle decorrer.
~"rt. 64. Nos têrmos da lec'slacâo
vigente, é de atribuição do Diretor autorizar a aqulsiçâo: de materal e contratar obras ou serviços necessários à
Escola, respeitados .os .limites dos créditos orçamentários.
Art. 65. O Pessoal do Quad:,o Extracrdínárfo em geral será inscrito
oortgatõriamente na Instituição de
Previdência competente.
Parágrafo único. O regime de econo de família e o de acidente do trabalho, será aplicado ao Pessoal do
Quadro Extraordinário, segundo a natureza das atividades desempenhadas,
Art. 6tt. Havendo vagas, será permitida a transferência, para a Escola de
alunos de' outros estabelecimentos de
enoíno superior federais ou reconhecidos pelo Govêrno Pederail .
Art. 67. Proceder-se-á a transferência de conformidade COm as disposições da lei federal vig-ente sôbre a
matéria.
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Art. 68. Tôda a vez que fôr necessária uma adaptação do aluno ao curso
da Escola, o Diretor submeterá o caso
à aprecíaçâo do Conselho Departamental.
Art. 69. A Escola de Iímgenharla
rncuet-.aa será provida de uma bi-.
blíoteca especializada, cuja organizacão e funcionamento obedecerão às
disposições do Regimento Interno da
Escola.
Art. 70, Os casos omissos no presente Regimento serão resolvidos pela
Congergnção, e. posteriormente, submetidos à aprovação do M,E.C .
. Art. 71. Em qualquer época, por
iniciativa do conselho Departamental
e aprovação da Congregação, poderá a
Escola, desdobrar, errar e suprimir novas disciplinas.
Art. 7·2. A Escola poderá em qualquer tempo criar o Colégio Universitário, a que se refere o § 3.°. do artigo 7'9 da Lei

n.s

4. Q24.

.

ParágJ.'afo único. Nos Concursos de
Habilitação não se fará qualquer; dtsttnçéc entre candidatos que tenham
cursado o Colégio universitário e os
que provenham de outros estabelecimentes de ensino médio.
Art. 73. O ensino será gratuito,
para quantos provarem falta ou insuficiência de recursos.
A-rt: 74. O presente Regimento entrará em vigor a partir do ano de
W6e.
§ 2.9 Caberá ao Conselho Departamental dispor sôore a adoção do presente Regimento, para os alunos que
tenham ingressado na Escola sob
regimento anterior, naquilo o que ndo
contrartar a legislação federal em
vigor.
§ 29 Aos alunos da Escola de Enge~
nharia Industrial que Ingressarem até
o ano letivo de 1960, é assegurado pelo prazo de dois anos, a partir do ano
de 1962, a opção de concluírem o curso
segundo o Regimento anterior, observadas as díspostções da Lei de Diretrizes e Bases.
Art. 75. A Escola de 'Engenharia Industrial do Rio Grande submeterá ao
Ministério da Educação e CUltura,
dentro de UO (sessenta) dias da data
de aprovação da Lei 4.Ú>85, que estabelece as medidas' necessárias ao seu
rvncjonamento, projeto de sua transformação em fundação (art.s?l e 8t>

°
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da Lei de Díretrtzes e Bases aprovada pela Lei n.v 4.0(4).
O presente Regimento foi aprovadopela Congregação da Escola de Engenharia Induetrra lem reunião realizada no dia 26 de fevereiro de W30 e
atualizado de conformidade com a Lei:
nv 4:.024, de 20 de dezembro de 1961
e Lei n.v 4.üS5, de 3 de julho de l'9Q32.
-

Flávio Lacerda.

Aprovado pela Conselho Federal de
Educação em sessão dê 9 de fevereiro
de UH33, de c-onformidade com o Parecer n.v 48-63 da .Cceníssâo do Ensino
Superior.
DEORETO NQ 54.301 - DE 24 DE
SE'IEl',1IBRO DE 1964
Regulamenta o artigo 175 da Lei n'?4.328, de 30 de abril de 19-64 (CÓ~
digo de Vencimentos dos Millta-

res) .

O presidente da .República, usando.
das atribuições que lhe confere o artigo 87, inciso r, da Constituição da
República e de acôrdo COm O dispos-

to no artigo 191 e no § 39 do artig-o
175, da Lei nc 4.328, de 30 de abril.
de 1964, decreta:
ArL 19 O sistema de pagamento
por crédito em conta-corrente bancá-ria, para vencimentos e proventos,
respettadàs as exceções previstas no
§ 2'? do referido ar-tigo. 175, tem 0,.
denominação de pagamento por cre-.
di.to em conta, e. aplicação nos p2~a
mentes mensais devidos c.os ofrclats.
subtenentes, suboficlais e sargentos,
da ativa, da reserva. remunerada e
reformados .
Art , 2° A extensão do "Pagamento..
Por' Crédito em Conta" a outros benerlctãrcs, Gerá determinada pelos
Comandantes de Organízeçôes MUi-·
teres depois de venncaõe :sua conveníêncíe e viabilidade.
Parágrafo único. :ít considerado,
também, como "Pagamento Por Crédito em Conta" aquêle efetuado por
cheque cruzado, em nome do beneficiário.
Art. 39 A designação do Estabelecimento bancário ou Caixa Econômica através das quais devam ser reítcs os pagamentos, .em nome dos militares favorecidos, fica a crtténo dos
Comandantes das Organizações Mill-.
teres. que deverão considerar as conveniências do efetivo a ser p~g·J.e
peculiaridades da rêde bancáría 10001,
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conciliando-os COm os ínterésses do
serviço.
§ lI? Serão escolhidos príorttàrtamente as agências do Ba.nco do Brasil e Caixa mconõrmce.;
§ 2'? Poderá ser facilitada a escolha, pelo beneficiário, do estabeleci-

menta dentre os considerados na ror,
má déste artigo para o fim de veoaner
vencimentos, proventos ou pensões.
Art, 4'? O Pagamento Por Crédito

em Conta poderá incluir as pessoas
sob tutela ou curatela, na forma da
Ieg-slaçâc vigente.
A~:t. 5'? Aplica-se o pagamentc POr
crédito em conta aos analfabetos e
aos incapazes de assinar, sempre que
a Caixa Econômica ou Estabelecimento Bancário o admitir.
Art. 69 As Organizações Militares

que já vêm procedendo ao pagamento do seu pessoal por crédüto em
'conta-corrente, deverão atualizá-lo em
consonãncla COm os dispositivos do
presente decreto.
Art. ']9 A implantação do Pagamento Por Crédito em Conta rarse-á mediante ajustes ou cartas de
-compromtsso com es diversas Orgamzações Militares onde deverão ser
assumidos pelas Caixas jjconõmtoas
-ou Estabelecimentos Bancários os se-guíntes . compromissos:
! - -Abrir conta bancária individual)
para cada jnteressaõn.a qual:
a)
vencerg juros, no mínimo,
iguais aos fixados para as
contas populares pela Su ..
pertntendêncía da Moeda e
do Crédito (SUMOC)'
b)
não será encerrada quando, e sventualmente, o seu
saldo chegar a zero, sem
prévia consulta à Organização Militar.
TI - Creditai- a cada correntista a
importância constante a seu
favor da "Relação de Aviso de
Crédito", dando quitação na
mesma, em duas víae;
-n! - .Efetuar os lançamentos de crédito nas contas dos beneficiados, no prazo improrrogável de
2 (dois) dias úteis, após O recebimento ôa Relação de Aviso de -Crédito;
:IV - Designar uma agência Distri. buídora, quando fôr o caso,
para manter rodas as relações
financeiras com a Organização
Militar;

v-

Eximir-se de. realização de
qualquer operação de crédito
sob' garantia de futuros depósitos;
VI - Comunicar à Organização Militar a que esteja vinculado o
correntista, qualquer saque sem
suficiente provisão de fundos
bem como o efetuado por cheque sem data Ou com data
falsa;
VII - Aceitar ou provocar a denúncia dos compromíssos dsspensada a alegação de motivos,
sem qualquer ônus rmancctro
ou de outra natureza, coma
matéria sigilosa não pubücàvel,
vel, e para produzir efeito somente 60 (sessenta) dias após
declaração de ciência.
Art ~ 8" Compete à Organlzaçãc
Militar depositante:
I - Providenciar os ajustes: ou.
apresentações das cartas de
compromisso, referidos no Artigo 79;
TI _ onenter o processo de aber...
tura de contas-correntes;
JII - Remeter às Agências Distribuidoras, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis da
data marcada para o pagamento, as "Relações de Avisos
de Crédito" que conterão:
a)
os números das contas;
correntes,
b) nomes completos dos correntistas,
C) valores dos depósitos a serem' efetuados, e
d)
indicação das agêncilJ.s a
serem debitadas:
IV .,- Anexar às "Relações de Avisos
de Oréô.to", organizadas em 4
vias, cheques nominativos, a
favor da Caixa Econômica ou
Banco;
V -

VI -

Divulgar a data a partir da
qual os correntistas poderão
sacar sôbre Os depósitos . efetuados;
Fornecer a06 beneficíáríoa. .na
forma estabelecida em cada
Organização Militar um "A viso de Crédito", no qual constarão 08 vencimentos proventos ou pensões, os descontos e
o líquido creditado,

363

ATOS DO' PoDER !E:X:ECUTIVO

Art. 9° A transferência de pagamento por crédito em conta de uma
Oalxa Econômica, Banco ou Agência
para outro, Quando' por Interêsse do
eorrentísta, fica. limitada. aos meses
de fevereiro e agôsto. para vigorar a
partir do primeiro dia, de . ~bril o~
de outubro desde que solicitada a
Organização' Militar a que esteja vinculado.
Parágrafo único. Nos casos de movimentação que impliquem na mudança de 'localidade, a Organização
Militar de destino orientará o processo de abertura .de. nova conta-corrente, na ccnformídade do que estabelece o AJ't. S9.
..'
~Art. 10. Para fins de escrtturaçâo
e prestação de contas, as Organizacões Militares obedecerão às normas
estabelecidas pelas respectivas Fôrças
Armadas.
Art: 11. üste decreto. entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 24 de setembro de 1964;
143<? da Independência e ,7-69 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Ernesto de Mello Baptista
Arthur da Costa: e Silva
Nelson Lavenere Wanderley
Octávio Gouveia de Bulhões
Milton Soares Campos

DECRETO NQ 54.302 -

DE

24

DE

SETEMBRO DE 1964

cria a Comissão Coordenadora dos
Planos de Investimentos no Setor de
saneamento.

o Presidente, da Repúblicl:t, usando
d.g, atribuição que lhe confere o artigo
87, item r, da Constituição, decreta:
Art. 1? Fica criada a Comissão
COordenadora dos Planos de Investimentos no Setor de ganeamento, diretamente subordinada ao Ministro
Extraordínário para o Planejamento e
Ocordenacâo Econômica, a fim de dar
execução -às diretrizes básicas enumeradas no presen te Decreto.
Art. 2' São membros de.- Comissão,
designados por portaria do Ministro
Extraordinário para. o Planejamento
e Coordenação Econômica:

a) o Presidente do COnselho Deliberativo do Departamento Nacional
de Obras e ganeamento, do Ministério
da Viação e Obras públicas, como
Presidente;
b) o Representante da Fundação
do Serviço ESPecial de Saüere Pública,
do Ministério da Saúde, como vicepresidente;
c) um Representante de cada um
dos seguintes órgãos, ind'icados pelos
titulares respectivos;
_ Ministério Extraordinário para o
Planejamento e ccordenação ECOnô-

rrnca:

_ Ministério Extraordinário para a.
Coordenação dos Organismos RegtclJ.aJS;

Comissão Coordenadora da A1i~
Progresso (COCAP).
Porágrafo único. A Comissão terá
tUU
Secretário-Executivo, designado
pelo seu Presidente e será assessorada
por técnicos, para tal fim requisitados
dos órgãos federais e das autarquias,
nos têrmos .da legislação em vigor, _
Art. 3Q constitu~m atribuições da.
Comissão:
a) coordenar ce planos d'e ínvestdmentes no setor de saneamento urbano e rurel-estacetecendo escalas de
prioridade para a execução das obras
e trabalhos correspondentes;
b) prepor cs atos normativos que
se fizerem necessários à perfeita articulação dos dtversos órgãos no âmbito do Govêrno da União, definindo
esferas de ação;
c) propor a- atrlbutçâo de recursos
nnanoeíros destinados a planos específicos de saneamento e coordenar as
propostas orçamentárias dos órgãos
_

I

eriça para

°

respectívcs:

d) promover a preparação õos documentos e a elaboração dos atos necessários à efetivação de empréstimos
internos e externos;
e) encaminhar ao Ministro nstreor;
dínárío para o Planejamento e Cocrdanação Econômica, devidamente es,
tudados e com seu parecer, os pedtdcs de financiamentos internos e ex..
ternos;
t) programar a aplicação de em...
préstimos externos eventualmente obtidos para a constituição d'e fundos
destinados 0.0 saneamento urbano e

ruraí,

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Ar-. 49 :t!:':te Decreto entrará em

Vl

4

gor na data de suo. publicação, .revogados as disposições em contrário.
Brasília, 24 de setembro de 19'64;
1439 da jndependêncja e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Juarez Táv01'a
Roberto de Oliveira Campos
Luiz Vi-cente Belfort de Duro Pretr:

oeuaiao

Cordeiro

de Farias

DECRETO N° 54.303 _
SETEMBRO

DE
DE 1984

24

DE

Altera a redação. do Regimento
da
Secretaria-Geral
ao Conselho àe
segurança Nacional,aprovado pOr
Decreto n» 45.040, de' ô âe dezembro de 1953 e revoga Os Decretos
n 9s 44 ,489 "A", de 15 de setembro
de 1958 e 46.508 "A", de 20 de julho de 1D59.

o Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
Art. 87, inciso J, da Constituíçào Federal, decreta:
Art. 1Q Ficam suprimidos Os seguintes artigos, parágrafos, incisos e
expressões, do Regimento da Secretarfa-Geral do Conselho de segurança
Nacional:
- inciso e do Art. 59
- Art. 89 e seu parágrafo único
inciso 1 do Art. 99
inciso a do Art. 11
o § 21 do Art. 13
Art. 20
Art. 23 e seus parágrafos
as expressões "e. do Serviço Fe-"
deral de Informações' e Contra rnroimações-'," "ou SFICI" e "e do
SFICI", insertas no 'Seu texto
Art. 29 O Art. 39, e § 1Q do Art. 49
e os Arts. 79 e 12 do Regimento da
gecretarda-Geral do Conselho de Segurança Nacional passam a ter a s€gulnte redaçào:

"~ 19 AG niformeções de Interêsse da Segurança Nacional 1.>31'9.0 obtidas
através do Serviço
Nacional de. Infcrmecôcs "1~'Tl)
ou diretamente através dos órgãos de
administração federal,
estadual mun.clpel, autàruuíca e
paraestatal, das sociedades dê
economia mista e de partículares, "
"Art. 79 As Seções dícpcrão de:
a) Chefia <Chefe, Adjunto-ASs'stente e Assessôres)
b) Subseções
C) Turmas de Trabalho
Parágrafo único _ A organíza-.
çâo e atribuições das Seções, Subseç-ões e Turmas de Trabalho !serâo fixadas
pelo Secretário-Geral. "
"Art. 12 Ao Chefe da SAD,
Major
ou 'Capitão-de-Corvet a ,
equivalente aos Adjuntos, compete:
a) funcionar como FiScG.I Administrat.vc:
b) providenciar para Que
Sejam executados os serviços de Administração que se fizerem necessárics aos trabalhos da Secretaria-Geral;
C) orientar e fiscalizar a Te-souraría, o Almoxarifado, o Aprovisionamento e os serviços
que
lhe forem atríbuídcs .
parágrafo único - O Chefe da
SAD terá Um Adjunto, Major
ou Capitão Intendente, que desempenhará 0.6 funções de 'Tesourciro e Almoxarife e outros
que lhe forem atribuídas."
Art. 39 São revogados Os Decretos
ncs 44,489 "Â", de 15 de setembro
de 1958 e 46.508 "A", de 20 de julho de 1959.
Art. 49 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publícaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Braaília, 24 de setembro de 1964;
143'? da Independência e 769 da Re-

pública.
H.

"Ar-t. 39 A [i3/0SN compete

planejar, crrentar, coordenar
c
supervisionar a reel'zaçâo de estudos .nececsários para que o Govêmo estabeleça as linhas de ação
da Política de S02gurança Nacional e oriente a busca das informações que Interessem à Segurança Nacional."
Art. ,49
,

.

CASTEL:lO BRANCO

DECRETO N° 54.304 -

DE

25

DE

5ETEMBRO DE 1964

çratitíciuia 1',..a Parte
Permanente do cnuiâro de Pessoal.

Inclui junçt'ío

da Unioersiâiuie do Brasil.

O President-e da. República, usanrb,
d2'.3

atrfbuiçôes qne

lhe confere

b

ATOS

DO' FlOI)ER ExECUTIVO

ar~. 87, item I, da Constituição, e de
acórdo com o art. 11 da Lei no 3.780.
de 12 dó) julho de 19<3Ü', decreta:
Art. 19 Fica. incluída, no Qua.ztro Q-"
p'2ssc...a,1 da Untveraidade da
Brasú,
ciasslfícada provisoriamente no stmbole 13-F, a função gratificada de as ,
eretárlc do Diretor da Biblioteca

Central.
.A.rt. 29 A despesa com a execução

dêste decreto será atendida p21DS recursos orçamentários próprtos .
Art. 39 :Este decreto ~ entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a-s dLs-pC:3içÕ2S em co-ntrário.

Rodagem, necessârta à. construção da.
rodovia BR-5-RJ-6" trecho Magé
'BR-i!.
Art. 2° A desapropriação a que

H.

. 25 de setembro de I!Hi-1;
1?3'? ua Iudcpendgn..e la e 769 da RBDÚli.

se

refere Q presente decreto é consíderada de urgência para os €.felws do
art. 15 do Decreto.Jeí nc a.ssõ, d 21
de junho de 1S41.
. Art, 3° Esre. decreto entrará em
vigor na date de sua publtc açac, revogadas as disposições em contrárío.
Brastha, 25 de setembro de 19<84'
i1:}Y da Independênci-a, e 76° d.a Ri.
punlíca .

Bra.sil~~,

l:mc3..

3ô5

Ct'STELLO BRANCO

Juarez Távora

'

C.~.s'rEI,LO BRANCO

DECRETO N9 54.307 - DE 25'
SETEMBRO DE "19ô4

Flávio Lacerâo

DECRETO N' 54.305

Ainda não foi publicado no D. O.

DE

Declara de utíiuiaâe
pública, para
tms de aesapropr"ação pelo Depar_
tomento NacionaZde Bstrcuuis de
Rodagem, área de terreno, 'sUuaeta
no iVíumcip;a de riiucas, Estado àe

Santa Oaurina,

DECRETO N9 54.306 -

DE

25

DE

SETEIVG!RO DE 1864

Declara

ae

uuuacae pública, para
jms de desapropriação pelo tseoartamento Ntunotuü de Bstraaae ae
Rcuiaçent, ,área de terreno sHuada
no MunlClp~o de Duque de Cáxzas
Estado ac Rio de Jcneiro.Ó:
,

. O ~~Csid~'Dte da República, usando
u.a atrtbuíção que lhe confere o aJ.'ragc 87, inciso

r,

da Conatituíçã

Fe-

deral e nos têrmos do Decreto-rei
n~ ,3.36'5, de 21 etc junho de 1~41, mó:
9IfW8..,do 'pela Lei n02;78ô. de 21 tt~
junho de 1941, modificado pela Lei
nv 2.78S, de 21 de maio de Hi56 deereta:
' . .
,Ar~. 19 Fica declarada de utilidade
pública para fins de desaproprfacão
pelo Departamento Nacional de Est-adaa de Rodagem, 8, área de teraeno com cêrca de 300 mâ (trezentos
metros qucnradcsj , situada no MuniclJ?lo de Duque de Caxias, Estado do
RlO de Janeiro, de propriedade de
Augusto dO'!, enve Coelho, representar.!~ na planta que com este baixa, de,
vidamente rubricada pelo Diretor da
Divísâc de Estudos e Projetos do Departamento :"acíonal de Estradas de

o presidente da Repútníca, usando
da, atribuição que lhe confere o arugo87, inciso T, da Constituição Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
nc 3.36-5, ide 21 de junho de 194-1', modifíoado pela Lei no 2.786, de 21 de
maio de 19:56, decreta:
Art. iv i-ice declarada de utilídade
pública, para fins 'de desapropriação
pelo Departamento Nacionab de Estcadas de Rodagem, a área de terreno com cêrca de 7.7'77,00 mZ (sete
mil _setecentos e setenta e sete -metros quadrados), situada no Município de 'rtjuces, Estado de Sante,
Catarina, de propríedads, do senhor
Bruno Julio da Silva, [representada
na planta que comêste 'baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da
Divisão de Estudos e Projetos do
Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, necessária à construção
da rodovia BR-59 no trecho' Bíguaçu
'I'Ijucas, faixa compreendida entre
asesta-cas 2.'83'9 + 7,10 ao 2.'844

+

1'8,20.

Art. 2° A desaproprtaçào a que se
refere o presente decreto é consíderada de urgência para os. efeitos do
art. 15 do Decreto-aí nc 3.3ti5-, d:e 21
de junho de 1.941.

ATOS DO PODER ExECUtIVO

Art. 3(1 ~stê decreto entrará em vi~
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em eontrárto.
Brasília, 25 de setembro de 1964;
143Q da Independência e 760 da .aepública,
H. CAsTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO 1'19 54.308 - DE 25 DI'!
SETEMBRO DE 1964
Especifica as funções permanentes no
exterior, pUra os efeitos da Lei número 4:328, de 30 de abril de 19{)4
(Código de vencimentos MZlitUresJ.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o 61'_
tigo87, inciso I, da Constituição Federal, e tendo em viSta o disposto no
artgo 103, letra a da Let mv 4.328 üe
3{) de abril de 1964, decreta:
'
Art. 10 São consideradas, nos Mi..
nístéríos Militares, de existência permanente no exterior, as seguintes
funções:
I

-

cvmune

Especificas do Exército:

- na Missão Militar Brastleíra d~
Instrução no Paraguat.
. - na Comissão Milita.r Bra.sneiTa,
em Washington,

m -

Específicas ao Marinha

na Seção Brasileira do Arsenaa
de Marinha, em Filadélfia;
a)

'washíngton ,
IV - EspeCíficas da Aervtuiuisca :
a) nos postos do Correio Aéreo Na;

clonal, inclusive os Postos Rádio, no
estràngetro;
b) na Organização Internacional de
Aviação Civil (ICAO);
c) na Comissão Aeronáuoíc,i Brastterra em Washington,
Art, 29 A nomeação de militares
para o exercício de funções permanentes, no exter.or, será fetta ?o:- De..
ereto.
art.. 39 Os efeitos do presente Decreto retroagem a. lQ de ~tur:l d(\ corrente ano, revogadas as. diS;?OSiçÕEI>
e:11 conbrárío.
Hl:·l~il1a, 25 de setembro de 1964:
14·.f' Qa. Indep'mdêr~cia ,e .'<li> da Repúbnca .
H. CASTEL'_O BRf.~CO

Ernesto àe Mello Bap't1.sta
Artnur da Coeía . e Sitva
Nelson [<'rcire t axenere wanaer_
I"'J

às Fôrças Armadas:

de Adido Militar, Naval e Aeronáutico e seus Adjuntos;
b) na Junta
Interamerlcana Cle
Defesa;
c) de Assesscr Militar junto à Delegação Brasileira na Organização
das Nações unidas Ou exeroidas em
órgãcs subordinados a essa Organízação;
d) de Professor, Assessor, Instrutor
e Auxinar de Instrutor em Cursos,
Escolas, Colégios e Academias Mi11ba~
res estraneetros:
e) na~cola dE' Comando e EstadoMaior' dos asracos Unidos (Mílrtary
Review) ;
J) na Comissão
Mista de .rietcso
Brasil .: EStados Unidos;
g) de Assessor Militar junto à Ore
ganização dos Estados Americanos ou
exercidas em órgãos a ela subordinaa)

dos ,
II -

b) na. Organização Consultiva tntergovernamental para_'\.SS1.mtos Ma~
rftímos (Grã-Bretanha).
c) na Comissão Naval Brasíleâra, em

DECRETO N9 54, 309 ~ DE 28 DE
SETEMBRO DE 1964
Amplia a zona de 'ecnceeeão da
Centrais Elétricas de Goiás S. A.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o
art. 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos da alínea b do art. 39 do
Decreto-lei nc 5.764, de 19 de egôsto
de 1943, e do art. 8Q do Decreto-lei
1Jl9 3,7'63, de 25 de outubro de 1961,
decreta:
Art. 19 Fica ampliada a zona de
c-oncessão de que é titular, pelo Decreto n? 44.585, de 26 de setembro de
1958, a Centrais Elétricas de Goiás
S. A., mediante a inc~usão dos Mu~
mcípios de Nôvo Brasil, Córrego do
Ouro e São Luís de Montes Belos, ficando autorizada a construir linhas de
transmissão, rêdes de distribuição e
subestações que se fizerem necessárias,
§ 19 Em Portaria do Ministro das
Minas e Energia, aPós a aprovação.
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalações,

ATOS ·DO iPoDER ExEcU'rIVO

§ 2'?'A energia elétrica a ser distribuída SE>Tá suprida pelo sistema da
Cachoeira Dourada, no rio Paranaíba..
Art. 2Q A concessíonáría deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (18'Ü) dies, a contar da data
de publicação dêste Decreto, Os estudos, projetos e orçamentos relativos
às subestações e aos sistemas de
transmissão e de distribuição.
II - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trlnta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva. minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
ITr - , Iniciar e concluir as obras
na;s prazos que ~orem aprovados pelo
Ministro das Mmas e Energia, executando-as de ecôroe com os projetos aprovados e as modíficaçõeg que
forem autorfzadas ,
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 30;>· As tarif.as de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas, trienalmente, pela. Divisão
de Aguas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e Energia
Art. 49 A presente concessão vígoe'ará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da concessão
todos os bens e instalações que no
momento, exístrrem em função e~clu
alva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Al·t. 69 A cohcessíonána poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionária
deverá entrar com o' pedido e. que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
<ia concessão, entendendo-se se não
o fizer, que não pretende a' renovação.
Art. 70;> :ltste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 28 de. setembro de 1964'
1439 da Independência e 760;> da Re:
pública.

H. CASTELLO BRANCO

Mauro

Thib~u

DECRETO NO;> 54.310 SETEMBRO DE

DE

28

DE

1964

Autoriza o cidadão brasileiro .I,l.ry"
Ferreira a pesquisar ouro no municípzo de Brejinho de Nazare, Estado de GoiáS.

o Presidente da República, usando,
da atribuição que lhe confere o.
art. 87, no I, da Constituição e nos
têrmcs do Decreto-lei nc 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de,
Minas), decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ary Ferreira a pesquisar
ouro em terrenos de propriedade desalvador Ferreira Pinto no lugar denominado Pontal ou Curralinho de"
Itaobi, distrito e município de BrejlJlho. de Nazaré, Estado de Goiás,
numa área de setenta e oito hectaa-es quarenta e dois ares (78,42 ha) ,,,
delimitada por um polígono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
cinco metros (305 m) , no rumo magnético de dois graus quarenta mínutos noroeste (29 40' NW); de um
marco de madeira, lavrada, na serra
do Chupe e os lados a partir dêsse'Vértice, os seguinte comprimentos e
rumos: oitocentos e setenta e seis.
metros (876 m) , trinta e dois graus
cinqüenta e quatro minutos nordeste(32 9 -54' NW); oitenta metros (80 m) ,
cinqüenta e dois graus seis minutos
sudeste (52Q OS' SE); quatrocentos e
trinta e cinco metros (435 m) , trinta.
e dois graus cinqüenta e quatro minutos nordeste (329 54' NE); oitenta.
metros (80 m) , cinqüenta e dois graus
seis minutos noroeste (52Q 06' NW);
setecentos e oitenta e nove metros
(789 m) , trinta e dois graus cinqüenta e quatro minutos nordeste (329 54'NE); trezentos e 'noventa metros
(390 m) , cinqüenta e sete graus seis
minutos sudeste (57Q 06' SE); dois
mil e cem metros (2.100 m) , trinta e
dois graus cinqüenta e quatro mínutos sudoeste (329 54' SW); trezentos
e noventa metros (390 mj , cinqüenta
e sete graus seis minutos noroeste
(570 ()6' NW) .
'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às:
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como.
associado de qualquer das substâncias
a que se refere o art. 20;> do cítado.

A'IOS DO PODER !EXECUTIVO

368

Regulamento ou de outras substânc'as dlscrímínadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art. 2(1 O título doa autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de setecentos e noventa cruzeiros
.
(01'8 790jJO) e será válido por dois
(2) . anos a contar da data da trenscrtçâc no UliTO póprio de Registro das
Autorizações de Pesquisa.
Art. 31' Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
143'1 da Independência e 76 da Repú-

blica.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

~T.Q 5'1.311 DE
S~TEMBRO DE 1964

D:5iCRET'O

213

DE

Autoriza o citb'J,dão brasileiro Baltazar
Rocha de M eâeircs e pesquisar fosjato na- Ilha do Farol, Atol das Rocas, Estadod-o Rio Grande do Norte.
O 'Presidente da República, usando

da atrtbuíçâr, que lhe -confere o artigo

87, número I, da Constituição e nos

têrmos do Decreto-lei número 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 <Código de.
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Baltazar .Roeha de Medeiros
a pesquisar fosfato em terrenos de
propriedade da. união na Ilha. do Farol, Atol das Rocas, Estado do Rio
Grande do Norte, numa área de cento
setenta e cinco hectares (175 ha) , dehm.teda por um pentágono irregular,
que tem um vértice a cento e trinta
metros (130m) , na rumo verdadeiro de
vinte e oito graus e trinta minutos
sudeste (239 30' SE) do Farol e 0S lados a partir dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
trezentos e Quarenta metros (340m)
vinte e oito gi-aua eudcesta (280 SW);·
mil duzentos e cinqüenta metros
(1.25ü m) , sul (S); mil quinhentos e
cinqüenta metros (1.550 m) , setenta
e três graus e vinte e cinco minutos
sudeste (73 9 25' SE); quatroce-ntos e
setenta. metros (470 m) , dezoito graus
e trinta minutos nordeste (18° 30'
NE); dois mil e oitenta metros
(2.080 m) , quarenta e quatro graus
noroeste (449 NW).

parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às astípulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto núme-ro 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma- vez se veríríaue a existência na jazida, como assocla.do de Qualquer das substâncias a
que se refere o artigo 29 do citado
Regulamento ou de outras substân-cias díscrímínadas pelo Conselho Na-,
cicnaj de Pesquisas.
Art. 2.9 .Se, para efetuar a pesquisa
objeto oeste decreto, fôr necessárto a
construção de instalações portuárias,
mesmo de pequeno porte, 'tals como
trapiches "píers" e depósitos, para
fins de guarda e embarque do produto,
terá que ser cumprido pelo autorizado
o que é determinado pelo artigo 102 do
RTM, Decreto n.? 50.114, de 2'Ô de janeiro de JfJõl e pela Circular 7-62 da
Diretoria de portos e Costas da Marinha.
Art . 3.° O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a roxa de mil
setecentos e cinqüenta cruzeiros «irs
1.750,00) e será válido por deis (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das nutortaaçôes àe Pesquisa.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições

em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 196'4';'
1430 <ia Independência e 7-6.9 da República.
H. ClI.-3TELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.o 54.312 SETEMBRO DE

DE

1964

28 DE

Autoriza a Emprêsa de -Caoíim Ltâa,
a lavrar caleita, no muni'cípio de
ccntaacao, ectoao do Ri'D de Ja-

neiro.

.

o Presidente da República, usando
da a.tr.dmíção que lhe confere o artigo
87, número l, da Oonstàtuíção e nos
têrmos do Decreto-Ieí número 1.985,
de 29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizada a Emprêsa
de Caolím Ltda. a lavrar calei ta, em
terrenos de proprieéade de Abdlio
Morgado e outros, no lugar denominado córrego do Ouro, distrito de 'Boa
Sorte, município de Cantagalo, Estado
do Rio de Janeiro, muna área de cin-

3139
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qüenta e seis hectares (5-6 har , delímltaôa por um. retângulo que tem um
vértice a mil duzentos e noventa metros (1.290 mj , no rumo verdadeiro
quarenta e seis graus e cinqüenta e
cinco minutos sudeste .(46° 55' SE) da
casa-sede do imóvel córrego do Ouro
e os lados, ôivergentes dêsse vértice,
os seguintes compriment-os e rumos
verdadeiros: oitocentos metros (800
m) , oito graus e cinco minutos SU~
doeste (89 05' SW); setecentos metros
(7CO m) , oitenta e um gr,aus e cinqüenta e cinco minutos sudeste (S1 9
55' SE). Esta auto-rização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo único do art. 23 do Cóôígo
de Minas e dos artigos 32, 33, 34 e suas
alíneas, além dias seguintes e .de outras constantes do mesmo Código, não
expressamente mencionadas neste De-:
ereto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica :sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
peló Decreto número 30,230, de 1 de
dezembro de 19501, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associado
de qualquer das substâncias a que' se
refere o arb. 2.° do citado Regulamento ou doe outras substãnctas d.scrímínadas pelo-Oonselhr, Nacional dePesquísas.
,
Art. 2,0 O concessionário' da autorização fica obrigado a recolher aos cofres públicos, na forma da lei, os tributos que forem devidos à União, ao
Estado e ao Município, em cumprimento .dc disposto. no art. 68 do Código de Minas.
Art. 3.° Se o concessionário da autOli2r.ÇS..O não cumprir qualquer 'das
obrigações que lhe incumbem a autoriZ8.ç30 de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dusvartígos 3'7 e 38
do Código de Minas.
Art. 4.° As propriedades 'vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e

subsolo .para fins de lavra, na forma
dos artígcs 39 e 40 do Código.de Mina.s ..
Art. 5.9 o) concessíonárto da autortzacão será fiscalizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gúZii.Tt.. dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. S.I?
A autorização de lavra
terá por título êste Decreto, que será
transcmo no livro próprio de Registro
das Autcmzaçôes de Lavra, após. o pagamento da taxa de mil cento e vinte
cruzeiros (Cr$ 1.120,00),

Art, 7,1?

Revogam-se as 'disposições

em contrário.

Brasília, 28 de setembro

e

143. 0 da Independência

pública.

de ' 1964;

76.9 da Re-

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54,313 SETEMBRO DE·

DE

28

DE

1964

Declara de utilidade pública, ?Jara fins
de desq,propriação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área"
terreno sitvada no
Município de Lajes, Estado àe, San-

ae

ta Catarina,

o Presidente. da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da constituição. Federal e
nas têrmos do Decreto-lei nc 3 365-, de
21 de junho de 1941. modificado pela
Lei nv 2.786, de 21 de maio de 1956,
decreta:
Art, 19 Fica declarada de utmdade

pública, para fins de desapropríaçâo
pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, a área de terreno
com cêrca de 31. (}82,OO -uâ -trmta e
lUU

mil e oitenta e dois met-ros qua-

drados), sem benfeitorias, situada no

Município de Lajes, Estado de Santa
Oatarma, de. propriedade de Laudelinc
orna da Silva, representada . '. la planta que com êste baixa devidamente
rubrtcada pelo Direto!' da Divisã.o de
Estudos e projetos do Departamento
Nacional .de Estradas de Rodagem, necessárta à construção da ROdovia
BR-36-SC Estrada Plortanópolís Laj es São Miguel do Oeste. trecho Lajes-doaçaba..
Art, 29 A desapropriação a qnese
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do artigo 15'do Decreto-lei nc 3,365. de 21
de junho de 1941.
Art. 31? :ít.ste decreto entrará em vi~
gor lia data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 761? da República.
j

H, CASTELLO BRANCO

Juarez Távora
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DEORETO N9 54.314 -

DE
SETEMBRO DE 1964

28

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação, pelo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, área de terreno siuuuui no

vale do rio Itaiaí-Oeste. de Santa

Catarina.

O Presidente da RepúbÚca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
'87, inciso I, da Constituição F'ederal,

e nos têrmos do Decreto-lei nv 3.365.
de 21 de junho de i941, mod.ífcado
pela Lei no 2.786, de 21 de mate de

1956. decreta:
Art. 1\1 Fica declarada de utüídade
pública para fins de desapropriação

pelo Departamento Nacional de Obras
de Saneamento, a área de terreno-de
32.600 m2 (trinta e dois mil e seis-

centos metros 'quadrados). situada à
margem esquerda' do rio Itajat-Oeste,
no Município de Tai6, .zstaco de San1:6 Catarina, de propriedade de Evaldo
Melchert, representada nas plantas
ns. 752 e 7·55 do 149 Dros, qUe com
êste baixam, devidamente rubricadas
pelo Diretor-Geral do Departamento
Nacional de Obras de saneamento,
necessária à construção da Barragem
oeste, no vale do Ibajaí-Oeste.
Art. 2(,1 A desapropriação a. que se
refere o presente decreto é considerada 'de urgência para os efeitos cio artigo 15 do Decreto-lei nv 3.365. de' 21
de junho de 1941.
Art. 39 O Departamento Nacional
de Obras de Saneamento fica eutonzado.vcom os seus _próprios recursos, a
promover e executar, amigável OU "judicialmente, a presente desapropriação.
Art. 49 aete decreto entrará em vtgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brastlia.. 28 de setembro de 1964;
'1439 da Independência e 769 da .República.
H. CASTELLO B~ANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 54.315 -

DE

28

DE

Pelo Departamento Nacional de
OblUS C o n t r a as Sêcas, área de
terreno necessária à construção do
açude público "Serrote", no Município de Jacobina; setaao da
Bahia.

O Presidente da República, usando
da atrtouícão que lhe confere o areigo 87, inciso I, da Constituição Federal, e nos têrmoj, .do Decreto-lei
nv 3.365, de 21 de junho de 1941,
modificado pela. Lei no 2.786, de 21
de maio de 1956, decreta:
Art. 19 Fica renovada a declaração de utilidade pública a que se
refere o Decreto nc 42.529, de 2S
de outubro de 1957, para fins de desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras COntra as Sêcas, (ti
área de terreno com 7.360.000 mâ(sete milhões, trezentos e sessenta
mil 'metros quadrados), representada
na planta. que com êste baixa, devidamente rubricada pelo Diretor da
Divisão de orçamento do Departamento de Administração do Minis-..
tério da Viação e Obras Públicas,
necessária à construção do açude
público "Serrote", no Munícíplo de
.Jacobína, Estado da _Bahia, cujos
projeto e orçamento foram aprovados pela portaria nc 475, de 3Q de
maio de 19M), do rerendo .MinLsterio.
Art. 29 zste ãecreto: entrará em:
vigor na data de sua pubhceçâo. revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
143'? da Independência e 769 da Re-·
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 54.316 -

DE

28

DE

SETEMBRO DE 1964

Outorga à 'Emprêsa de Luz e FÕTça'.
de Florianópoli-s S. A. concessão
para distribuir energia elétrica no'
Municipio de camboriú. Estado desanta Catarina.

SETEMBRO DE 1964

Renova

a

declaração de utilidade
púb~ica a que se refere
Decreto
n Q 42.-529, de 29 d3 snüubro ele
1957, para fins de desapropriação

°

O (Presidente da República, usando.
de atribuição que lhe confere o ar-o
tigo 87, inciso I, da Constttulçâc, e
nos têrmos do art. 59 do Decreto-lei
nc 852 de 11 .de novembro de 1938 e
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do art. 89 do Decreto-lei no 3.763,
de 25 de outubro de 194}' decreta:
Art. 19 E' outorgada à Emprêsa
de Luz e Fôrça de Florianópolis 80cíedade Anônima concessão para
distribuir energia elétrica no Munícípio de Camboríú, Estado de Santa
Oatarma, ficando autorizada a construir os sistema-s de transmissão e de
distribuição que forem necessários.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia,. após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característdcas técnicas das instala;
cões.
§ 2<;> A energia distribuída será fornecida pela Compenhla Siderúrgica
Nacional através das linhas Ilhota Cordeiro (Ita.jai) fe jtajaí. _ Camborfú ,

vada mediante aos condições que vierem a ser estipuladas,
parágrafo único. A concessionária deverá entrar com o pedido a que
se refere êete antigo até seis (6)
meses antes de findar o prazo de
vigência. da concessão, entendendose, se não o fizer, que nã-o pretende
a renovação,
Art. 7Q :ítSte decreto entra em vigor na .date de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República,
H. CASTELLO BRANCO

MauTo ThZbUu

-

Art. 29 A concessionária deverá
sansreaer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do .Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento
e oitenta (80) dias, a contar da
data de publicação dêste Decreto.. os
estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistema-s de transmissão e
de distribuição.
.
II - Assinar o contrato díscipllnar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias contados da publicação do despacho da aprovaçãoida
respectiva minuta pelo Ministra das
Minas e Energia.
TIl _ Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Mines e Energia, executando-as de acôrdo com, os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
parágrafo, único. Os prazos reícTidos neste artigo poderão ser prorrogados por eto do Ministra das Minas e Energia.
Art. 39 AJ3 tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Naciona'l da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
-Art. 49 A presente concessão .vigorará pelo prazo de trinta
(30)
anos.
Art. 59 Findo o prazo da eoncessão, todos os bens e tnstaíações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente. das serviços
concedidos .reverterão à união,
Art. 69 A concessionária poderá
requerer que a concessão seja rene-

DEORETO N9 54.317 -r- DE 28
SETEMBRO DE 1964

DE

Transfere autoriz.-ações de São Pa-ulo
Light S.A. -Se1'viços de gíetrícidade para a Central Elétrica de
Furnas S.A.

o Presidente da República,. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos artigos 59 do Decreto-lei nc 8'5'2, de 1,1 de novembro de
~~3~ee j~1l1~o d~ef~:;~-á.~~r~;a;,365,

de

AJ:t. iv Fica transferida para Centraí Elétrica de Furnas S.A, a autorização a que se refere o artigo 19,
letra a, do Decreto no 49.(183,· de 7 de
outubro de 1960,. em que figura como
permissionária' São Paulo ,Light S.A.
- Serviços de Eletricidade, '
Art. 2Q. Fica também transferida.
para Central Elétrica de Furnas S;A.
a autorização contida. nos artigos 39
e 49 do Decreto no 567, de 2 de fevereiro de 1962, no que se refere ~ faixa
de terra destinada à passagem, operação, conservação e manutenção :13..
linha de transmissão de 230 Kv, mencionada no artigo 1Q, letra a, do mesmo Decreto nc 567,
Art. 39, A Central Elétrica de Furnas S.A. e a São paulo Light S.A.
- Serviços de Eletricidade ficam autorizadas a firmar convênio pelo qual,
determinem as condições de transferência dos jiens, direitos, ínstalaçôes
e serviços já adquiridos e executados
pela São paulo Light SoA. - Servicoa de Eletricidade em cumprimento

'Aros no
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do que dispõem of} citados. decretos,
sujeito à aprovaçao da DlJVISaO de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, lfo Ministério das
Min'as e Energia.
Art. 49. O presente Decreto entra
em vigor nas data de sua" publicação,'
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
143Q da Independência e 769 da Re->
pública.

,

H. CAsTELLO BRANCO

M aUTO Thibau

DEC:3.EI'Q NÇl 54.318 _ DE 28
SETEMBRO DE 1964

DE

Autoriza a Companhia Industrial ~ pa,...

rcease a vender áreas de terra.
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o -:1.1'tigo 87, inciso l, da constituição, e
nos têrmos do artigo 19 do Decreto..
lei nv 7.062, de 22 de novembro de
1944, decreta:
. Art. 19. Fica a Companhia rncus..
trtal Paraense autorizad-a a vender
áreas de terra num total de 635 hectares situadas nos Municipios de pará
de Minas e Pitangut, no _Estado de
MinUG Gerais, à margem da bacia de
-acumulaçâo da Usina Carioca, cuja
ampliação 10i autorlzadavpelo Decreto nc 30.911. de 27 de maio de 1952.
Art. 2Q. A importância líquida resultante da alienação, deverá ser Incorporada ao ativo da concessionáTia para investimento em beneficio
do serviço.
Parágrafo único. A Companhia tn-.
dustrial .eeraense deverá apresentar à.
Divisão - de Águas, do Departamento
Nacional da produção Mineral, do Mi..
nístério das Mihas e Energia, dentro
de noventa (9()) dias, da data da operação de venda. os comprovantes relativos à transação, bem como a consequüente alteração .do, seu capital

DEOR.ErO N9 54.319 -

Retifica disposições do Decreto número 53.960, de 9 de junho de 1964.

o

presidente da Repúbltca, usando

da. atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição, de-

creta:
Art .. 1Q. As obras constantes da relação discriminativa do artigo 19 d?
Decreto nv 53.960, de 9 de junho de
1954, são acrescidas das que se especificam a seguir:

I -

Ir -

l~El:

pública,

H. CASTELLOBRANCO

Mauro Thibau

BR-4
'I'eresópohs-Além Paraíba;
Implantação e pavimentação.
BR-5

Rio Bonito-Fazenda d05
Quarentas;
Implantação e pavimentação.
-

BR~6

Santa Cruz-Angra dos aeiSParatd: '
únpl'3.ntação e pavimentação.
IV -

V -

BR-22

Helém-Capanema;
Melhoramentos e pavímen;
ção.
BR-23

João Pessoa-Campina
Grande
Entroca.mento
BRl3;

Melhoramentos e pavimenção.
VI -

VII -

vm -

-atívo.

Art, 39. O presente Decreto entra
.em vigor na data -de sua publicação,
revogadas as disposições em couererio.
Brasília, 28 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re"

DE 28 DE

SETEMBRo DE 1964

IX _

BR-29

Rio
Branco-Cruzeiro do
Sul-Fronteira do Peru;
Implantação.
BR-31.

Belo Horizonte-Uberaba:
Pavimentação.
BR-35

Ligação BR.-35 (Ponte' Internacional) Cataratas
do Iguaçu;
Implantação e pavimentação,
BR-43

PaSSo Fundo-São norja:
Implantação e pavimentação.
:&: -

:ElR-50

Blumenau

Curitdbanos

<BR-2)

Implantação e pavimentação ..

ATOS DO PODER ExECUTIVO
XI -

BR-54

Itumbiara-Rio verde
Implantação e, pav-imentaça{).
XLI -

BR-55

Belo Horizonte-Governador
Valadares:
Implantação e pavimentaXIII -

ção'.
BR-87
Jandaia do Sul-Oascavel ;

37S

Art. 39. A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias. dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de dís,
tríbuíçâo.

- Assinar o contrato discíplínar
Implantação e pavimenta- daIIconcessão
dentro do prazo de trinçã.o.
ta (3ü) dias, contados da publicação
XIV - Ligação BR-3
ouro .do despacho da aprovação da resPnêto;
pectiva minuta pelo Ministro das MiImplantação do contôrn.,
nas e Energia.
de Ouro Prêto .
In - Iniciar e concluir as obras
Art. 2"'. Para os trechos rodoviários
nos prazos que forem estabelecidos peacima específlcedos prevalecem tõdas lo Ministro das Minas e Energia, exe_
as disposições dos artigos 2'" e 39 do , cutando-as de acôrdo COm OS projetos
Decreto nv 53.960, de 9 de junho de aprovados e as modificações que fO
'1964.
rem autorizadas.
Art. 39. :Ê:Ste decreto entrará em
Parágrafo único. Os prazos referivigor na data de sua publicação, fidos neste artigo poderão ser prorrocando revogadas as disposições em gados por ato do Ministro das Minas.
contrário.
e Energia .
. Brasília, 2'8 de setembro de 1964;
Art. 4Q -l!::ste Decreto entra 'em vlgor
1439 da Independência e 769 da r.ena data de sua publicação. revogadas
pública,
as disposições em contrário.
.
N

H. CASTELLO BRANCO

Brasília, 28 de setembro de 1964;
1439 da Independência e ,769 da Re-

Juarez Távora

DEORETO N'" 54.320 - DE 28
SETEMBRo DE 1964

pública.
H. CASTELLQ BRANCO
DE

Amplia a zona de concessão' da Cen ..
trais Elétricas de Goiás S:A.

O presidente da !República, usando
da atribuição que lhe confere o 0,,1'tigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 59 do Decretalei nv 8:5,2, de 11 de novembro de 1938,
e 89 do Decreto-lei no 37.763, de 25
de outubro de 1941, decreta:
Art.1~. Fica ampliada a zona de
concessão da Oentraãs Elétricas de
Goiás S.A., mediante, a inclusão do
nzumcípto de Mcípcrá, Estado de

Mauro - Thiocu:

DEGREéI'OS NS. 54.321 A 54.3S2

Ainda não roram
Diário Oficial:

publicados. no

DECRETO N9 f>4.333 - DE 28
SETEMBRo DE 1964

DE

Regulamenta as disposições dos Uj·ti~
ços 49, 12 e 16 da Lei n9 4.357, de
16 de julh.o de 19<64.

GOiás.

Art. -29 A centrais Elétricas de Goiás
S.A. fica autorizada, para êsse fim,

a construir os sistemas de transmissão e de distribuição que se fizerem
necessários.
parágrafo único. Em portaria do
Ministro das Minas e Energia, no ato
da aprovação dos projetos, serão fixadas as características .téeníeas das
ip.stalaçã€6.

O Presidente da República, usando
da, atribuição que lhe confere o artã...
so 87. it-em r; da Constituição Federal. e nos tênnos do art. 42 da Lei
nv 4.357, de 16 de julho de 19-64, de-

creta:
Art. 19 Os parágrafos 39 a 19 do
art. 93 do Regulamento aprovado
pelo Decreto nc 51.9()(), de 10 de abril
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de 19ti3, ficam substituídos pelos seguintes:
§ 39 Estão sujeitos à comprovação
o valer do custo do imóvel e as deduções de que tratam êste artigo e o
parágrafo 1° (Decreto-lei ns 9.330, artigo 2°).
. § 49 E' facultado à pessoa rrstea
vendedora efetuar a correção monetp._':"a do custo de aquisíçâo do imóvel.
do ímpôsto de transmissão pago e
das benfeitorias realizadas, zero o gôEO cumulativo do acatdmento das
percentagens previstas no parágraro

19- (Lei no 4.357, art. 49).
§ 59 Do valor do CU3to conoigido das

'benfeitorias será. deduzida a percentagem de 2% (dois por cento). para
cada ano, OU fração de ano, que tiver
decorrido entre o términ., de sua realização e a data da alienação (LeI
ne 4.35-7, art. 4Q, parágrafo 19).
§ 69 A correção monetária de que
trata o parágrafo 41? será processada.
mediante aplicação dos coeficientes. a
que se refere o art. 3° da Lei núme"-'o 4.3-5'7, de 16 de julho de 1964, observando-se em relação ao custo de
aquístção do imóvel as seguintes noemas:
a) quando o custo de 'aquisiça.o taver sido pago em parcelas, .computar-se-âo destacadamente as importâncias desembolsadas em cada ano
civil;
b) em se tratando de prédio 'cons~
truido em época posterior à aquisição
do terreno, bem como nos casos de
benfeitorias acrescidas, computar-seão, igualmente, as importâncias desembolsadas em cada ano civil
C) no 00,50 da
letra "b", quando
ocorrer' a imposslbílidade de comprovação das importâncias dêsembclsadas em cada ano civil, considerar-se-á
como data da respectiva aquisição' a
do término de SUa realizaçã-o;
d) na hipótese de inexistência, de
documentos comprobatórios do custo
real das benfeitorias, computar-se-á o
valor arbitrado na forma do parágrafo io.
§ ']0 A diferença entre o valor global de aquisição do ímével, de que
trata o parágrafo 4?, e o seu vaãor
corrigido monetêríamente nos têrmos
do; parágrafo anterior, observado o

disposto no parágrafo 51?, fiü.a:râ sujeita tão somente ao ímpôst.. à razão
de 5-% coinco por cento), pago de
uma só vez (Lei nv 4.357, art. 41?,
parágrafo 29).
§ 8 9 O pagamento do ímpõsto previsto no parágrafo anterior será dís..
pensado quando a pessoa física vendedora optar pela aquisição de Obrlgaçôes do T€'Souro Nacional, a que
se refere o art. 1° da Lei número ..
4.3'57, de ,16 de julho de 1964, em valor nominal atualizado, correspondente ao dôbro 'do que seria devido
como ímpôsto (Lei no 4.3;)7, art. 4~,
parágra.ío 29).
§ 9° Salvo nos casos de partilha.
em inventário ou arrolamento judicial, as obrigações adquiridas nos
têrmos do parágrafo anterior serão
intransferíveis durante o prazo de 5
(cinco) anos, a contar da data da
respectiva aquisição, podendo ser liquidadas após o transcurso daquele
prazo, mediante sua apresentação em
qualquer agência do Banco do Brasít
S. A. (Lei nc 4.3'57, art. 4Q, parã.,
grado 3lJ)
§ lO. Ressalvados os casos oe comprovação. mediante a apresentação de
documentos do respectivo pagamento,
é facultado às .autoridades do Impôsto de renda arbitrar o custo das benrettorfas, até o limite de 10 (dez,
vêzes o correspondente valor locativo
anual à época da realíação dessas
benfeitorias, com observância das se.guíntes normas (Lei ne 3.470, artt...

go 89):

a) no caso de imóvel sttuaco em
zona urbana, será considerado o prí;
melro .valor locativo anual do imóvel,
após concluídas as benreítortas. constante do recibo de pagamento do ímpôsto predial, do ímpôsto territorial
ou, se êsse valor não constar expressamente do respéctévo recibo, o que
fôr certificado pela autoridade municipal competente;
b) tratando.se de propriedade SY.tuada .em zona ruraq ou que tenha
destinação rural, o primeiro valor 10cativo anual das benfeitorias, após a
sua conclusão, sere:

1;. - O constante de contratos de
arrendamento, Se a proprtedade houver sido arrendada a êsse tempo;
II - O que tenha sido considerado
na cobrança do impôsto territorial, ou
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arhíbrado por autoridade pública estadual ou municipa-l competente, para
efeitos fiscais.
§ 11. Quando o custo das benfeítorias avaUadopela autoridade fiscal
não atingir a 1Q (dez) vêzes o valor
Iocatívo, é facultado ao contribuinte
promover a respectiva avaliação judicial, sem efeito suspensivo da cobrança, respeitado êsse mesmo limite'
fixado no parágrafo 10 (Lei númeTO 3.470, art. 89, parágrafo único).
12 A avaliação, prevista no parágrafo anterior, será feita sempre por
avaliador judicial, .sendo que .onde
houver avaliadores privativos das Va~
[OOS .da Fazenda -Pública a êstes ca,
berá fazer a avaliação,
podendo o
Juiz, oace não houver avaliador Judíclal, designar perito estranho ao
Quadro da Justãçe para, em cada
caso, proceder à avaliação (Lei número 3.470, art . 96, parágrafo único) .
§ 13. O custo do ímóvel, para lt
-eendeõor, quando adqutrído por doação, herança OU legado, é o valor
constante do respectivo instrumento
de tranSferência da propriedade, transcrito no -egistro próprio, observandose o disposto rio parágrafo 14 quando
o valor de aquisição da propriedade
constante do respectivo instrumento
fôrinferior ao que tenha servido ne
base para,o pagamento do ímpôsto ele
transmissão
(Lei no 3.470, art. 7°,
parágrafo único)"
§ 14. E' facultado ao fisco arbItro.r
o valor de venda do imóvel, para os
efeitos do disposto neste artigo,
quando o preço constante do instl'u,·
menta da respectiva operação Iôr
notóncrcontc inferior ao real, observadas as seguintes regras (Lei número 3.470, art. 69, e parágrafos 19 e
2°) :

I - O preço de venda dectarade
será considerado notõriamente inferior ao 1'00,1, sempre que o valor definitivo de incidência do impôs-to de
transmissão exceder àquele preço
acrescido do preço da cessão, se houTer;

n - Nos casos a que se refere o
item I, a autoridade nscej competente do ímpôsto de renda arbitrará o
valor de venda do. Imóvel. até o limite de 80% (oitenta ror cento) ao
walor que tenha servido de' base para
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a cobrança do ímpôsto de transmís-

são, salvo quando,' comprovadamente,
seja apurado (I valor real, em importância superior ao preço declarado
na guia;
rrr - Não será feito o arbitrament(l de que trata o item li, na época
da escrttura definitiva de compra e
venda quando tenha sido pago o ímpôsto de renda em virtude de quitação do preço estabelecido em premessa de venda, na conformidade do disposto no parágrafo 19 do art. 92;
IV - Nos casos de pagamento do
lmpôsto de transmissão para efeito
da esorttura definitiva de compra e
venda, quando tenha havido premessa de venda anterior, ressalvada Q
hipótese do item m,será arbitrado o
valor de venda
correspondente à
época em que o compromisso foi es~
tcbelecído
V Nos casos previstos no Item
IV .ou quando não houver incidência
do impôsto de transrrdssâo, para os
efeitos do arbitramento do valor de

venda do imóvel, ser<:'i considerada
quantia equivalente a que serviria de
base para a. cobrança daquela impôsto à época da transação, segundo os
critérios previstos na legislação respectiva dos Estados, do Distrito Federal OU dos 'r'errttôc-íos:
VI - Tratando-se de stmplescon..
trato de cessão, no arbitramento do
respectivo valor será considerada a
base de Inoídência -do Impôsto que
fôr cobrado sôbrs a transação; abatendo-se o custo
para o cedente,
quando o val(lr. que servir. de base
para cobrança dêssc ímpôst-, conespender ao valor do imóvel;
VII - Nos casos em que houver
compra e venda e cessão, simultãneas, o .preço de cessão será abatido
do valor do imóvel, arbitrado na conformídade dos itens ante-teres, para
os efeitos da revisão do' valor da venda declarado na guia referent- ao
vendedor;
VIII - Nas operações de compra e
venda defízutiva, quando tenha havídrf cessão cnteríor, a parcela corres..
pendente ao reço da cessão não deverá ser computada no valor da' venda. arbitrado parta os fins da tríbutação;
IX - O arblcramento do' valor 'de
venda do imóvel não poderá exceder
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2" 30% (oitenta por cento) do valor
básico de .nctdêncía dos impostos 11
qua se referem os dtens X, V e VI.
excetuados os '-:a.50S d . que trata a

'parte final do item II;
X - Na falta' de elementos para
determinar o valor básico de incidência do ímpôsto -de transmissão,
o valor de venda ou da cessão será
arbítraôo oom base no que tenha
sido estabelecido para Os fins de incidência do émpôsto predial Ou territorial, pela. repartição fiscal com-

petente.

§ 15. O valor de venda arcítrado
na _conformidade do disposto no parágrafo 14 será aceito como custo do
imóvel, para Os fins previstos neste
artigo, quando ocorrer a sua reven-

d".
16. Na ímpossíbilídade de ser fei-

ta, no ato do recolhimento) do ímpôsto, a comprovação dos valores a
que Se refere o § 39 dêste artigo, ficará o vendedor obrigado a comprová-lo dentro do 'DraZD de 60 (sessenta) dias, contados da, data daquele
recolhimento.
§ 17,. Quando houver a quitação do
preço antes de concluídas as benfeitorias, será admitida a dedução do
respectivo custo estimado pelo vendedor sujeito à çomprovacâo dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data, do "habite-se", ficando o contribuinte obrigado ao pagamento C1.G diferença do impôsto que
vier a ser apurada, com o acréscímo da multa que fôr cabível.
§ 18. Findo o prazo marcado para'
a comprovação na conformidade dos
parágrafos 16 e 17, o qual poderá ser
prol1.'ogado,a juizo exclusivo dos
chefes das repartições lançadores do
Impôsto de renda, mediante requerimento, serão glosadas as deduções
e
percenzageng não comprovadas,
inclusive a correspondente correção
monetária, quando houver, aIS quais
não poderão ser restabelecidas depois
que, o ato se tornar irrecorrível na
órbita administrativa.
§ 19. O valor da venda e o da.
cessão também deverão Ser comprevades, mediante documento aue indique o valor definitivo de base ,para
íncidêncía do Impôsto de transmissão ou, quando não houver incidência dêssa ímpôsto, o que servir de
base
para a cobrança do ímpõsto

predial, .terrttorâal ou sôbre a cessão,
expedido pela repartição riscai competente.
§ 20. Quando ficar apurado -que
o velor reaj da operação ímobiltária fôr superior ao preço de venda,
computado na guia" o comprador ficará solidàrtamente responsável com
o vendedor pelas respectivas diferenças de ímpôsto e multas (Lei número' 4.154, art. 21 § 19).
§ 21. Os delegados eunspetores do
Impôstc de Renda comunicarão aos
Conselhos
Regionais de Corretores
de Imóveis a ocorrência de faltas cometidas por corretores que por qualquer forma prejudiquem ímâerêsses
da Fazenda Nacional (Lei no 4:..116,
arts. 16 e 17).
Art. 29 O art. 94 do Regulamento
aprovado pelo Decreto nc 51.90Q, de
10 de ebrtl de 1963, fica. acrescido
dos seguintes, parágrafos:
§ 59 As guias a que se 'rererem êste
art. e o. § 19 serão visadas pelas
autoridades competentes, nos CIilOOS
de correção monetária do valor global de _aquisição do imóvel, somente
depois de feita a prova de haver o
vendedor depositado no Banco do
Brasil S. A., em conta vinculada
fro Tesouro Nacional, à ordem da Divisão do Impôsto de Renda ou Delegacias e Inspetorias, importância
igual ao -dôbro do ímpôsto de que trata. o § 79 do art. 93.
§ 69 será dispensada a prova do
depósito a que se refere o § 5\', quando, por eto irreversivel, a pessoa fí810a vendedora efetuar o recolhimento do ímpõsto indicado no parágrafo 79 do art. 93, ou tornar efetiva a aquisição das Obrigações, nos
têrmos do § 8? do' art. 93, antes de
solicitar o vista nas gmaS de que
trata o parâgrajo anterror ,
§ 79. Dentro do prazo tmprorrogável de 30 (trinta) dias, a contar da
data do Instrumento de alienação Ou
de promessa- de alienação do imóvel,
ou do direito à aquisição" a pessoa
física vendedora, promitente vendedora ou cedente, deverá optar pela.
compra efetiva das Q;'JrigaçÕl€t3 ou
pelo pagamento do ímpôsto, de acôrdo com os §§ 79 e 8Q do art. 93, mediante a apresentação de petição,
Instruída com certidão ou traslado
do documento comprobatório da operação, dirigida .à. repartição do im ...
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pôsto de renda, que providenciará"
junto à agência do, Banco do Brasil
S. A .• no sentido da utilização torolou parcial do depósito, conforme
a opção.
§ 89 Se a pessoa física vendedore,
promitente vendedora ou cedente não
efetivar a opção dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior" a
repartição do Impôsto de
Rende.
promoverá junto à agência do Banco
do Brasil S. A, a conversão de 50%
(cinqüenta por cento) do depósito
em renda tríbutárãa, ficando liberado o saldo. paro devolução ao de-

posrtante ,

Art. 39 o. art. 95 do Regulamento
aprovado pelo Decreto n» 51.90'Ü, de
10 de abril de 1963, fica acrescido
dos' seguintes parágraros:
§ 6Q No caso de pagamento a prazo do preço de alienação de ímóvel
contratada a partir de 17 de julho
de' 1964, o ímpôsto de que trata o
art. 92 dêste Regulamento terá o
seu montante corrigido monetàrtamente nos têrmoe do art. 79 da Lei
no 4.357. de 16 de julho de 1964
sempre que 'o alienante tiver recebido mais de 7{}% (setenta por cento) do valor da G:lienação do ímóvelou do direito à sua aquisição,
sem que haja efetuado o recolhimento do referido ímpôsto (Lei número 4.357, .art. 49, § 5Q).
§ 7Q As disposições dêste aa-tígo
e de seus parágrafos 39, 49 e 59 aplícaro-se, Igualmente, ao Impõsto ds
que trata o § 7 do eet. 93.
Art. 49 A correção monetária do
valor global de aquisição do imóvel,
prevista D(J art. 19, poderá ser efetuada em relação às alienações' de
ímóveis já contratadas pai"a paga-:
mento a prazo, cujo' ímpôstn ainda
não tenha sido ef.etivamente liquidado, desde que, até o dia 15 de setembro de 1964, a pessoa física vendedora-pegue o Impôsto de 5% (cinco por cento) ou efetive a subscríeâo das Obrigações, de .acôrdo com
as disposições do art. te (Lei número 4.357, art.- 4Q, § 69).
Art. 5Q O inciso 19 do a-rt. 98 do
Reeulamentc aprovado pelo Decreto
TI 51. 9{)O, de 10 de abril de 1963, passa a vígorer com a seguinte redação:·
.
Ar,t. 98. • ,.
19) de acôrdo com as. tabelas números I e lI, anexas a êste regu-
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lamento, elaboradas na conformida-.
de do, disposto nos art. 207 e 208,
os rendimentos do trabalho provenientes do
exercício de empregos
cargos -ou funções, indicados no artigo5Ç1 e seu § 1Q, item r, quando su-·
perfores ao limite de isenção mensal.
Art. 69 Ficam acrescidos os seguin..
tcs parágrafos ao art. 98 do Regulamento aprovado pelo Decreto número 51.900, de 10 de abril de 1963:
§ 12. Não caberá ao empregador'
responsabilidade algumasõb-re as
informações prestadas pelos empregados, para efeito do desconno do
ímpôsto de que trata o inciso -Lo dêste art. (Lei nc 2.354, art. 12).
§ 13. Para efeito do disposto no':
íncíso 19 dêste artígovconsíderar-se..
-âc na sua totalidade os rendimentos
prevlstox no art.' 5ge seu § 19, item'
L prevalecendo os limites de que tratam os §§ 29, 39, 4~', 59 e 6f!. do mesmo artigo, tão somente, paro Os fins
da classificação dos rendimentos nas'
decleracôes das pessoas- físicas e jurfdíoas (Lei n 4.357, art. 12, § 39).
§ 14. Nos casos em que o oontrlbuinte perceber rendimentos em ímportâncías variáveis, além de remuneração fixa, o desconto de impôsto
na fonte, a que se refere o inciso
1(> dêsta artigo. será efetivado em
relação ãtotalidade ríêsses proventos (Lei nc 2.862, art. 20, § 49; Lei
no 3.898, art , 5Q e Lei TI 4.357, artigo 12)',
§ 15. Não se incluem entre os rendímentos a que se refere o inciso 1Q
dêste artigo:
-(1) .as importâncias pagas pelos cóIres públicos ou por entidades particurares, a titulo de diárias e a-judasde-custo, quando efetivamente destinadas à indenização de gastos de
viagem €' de instalação do contribuinte e da 'Sua família em localidade diferente daquela em que restdia (Lei n94.154,art. 23);
b) as ímportâncías pagas pelos
cofres públicos como diárias' de comparecimento, exceto as percebidas
pelos membros de 6rgãosa,dmini~
tratívos de deliberação ccletdve (Lei"
TIo;> 4.154, art. 23);
c) as importâncias pagas pelos cofres -públicos a título de- sa1ário-fa~'
mília (Lei nc 1.711, art. 142);

378

ATOS DO PODER :EXECUTIVO

d) as importâncias pagas aos assalariados. a titulo de índenlzeçãc,
nos casos de rescisão de contrato de

'trabalhe (Lei nc 154, art.

'19).

\

§ 16. O ímpôsto recolhido na fon-

-te, nos têrmog do inciso lo dêste ertigo, será deduzido do que houver
de ser pago' pela pessoa física be~
neficíária do rendimento, de acôrdo
com a sua declaração anual cabendo
a devolução do excesso, caso e. importância recolhida na fonte' seja superior ao impôsto devido em conformidade com a declaração (Lei número 4.357, art. 12., § 4Q).
§ 17. As caixas, essocíações e 01'ganízeçôes sindicais de empregados
e de empregadores, 'que interfiram
no pagamento da remuneração dos
serviços prestados, na forma, do pa·
rágrefo 10 do art. 59 dêste Regula..;.

mente. são consideradas responsáveis pelos descontos dOiS tributos de'vídos, ,fioando ainda obrigadas a
prestar às autoridades fiscais todos
Os esclarecímenton ou informações,
corno representantes das fontes pe-gadoras (Lei nc 4.357, art. 16, parágrafo único).
Art. 'l.~ O c.'rt.' 207 do reeujemento aprovado pelo Decreto n951.900,
de 10 de abril de 13-63, mantid.os os
seus §§ : ' 2.9 e 3.9 e revogado o eeu
§ 4.9, passa a vigorar com fi. seguinte
'redação:
Art. 207. A tabela I de desconto,
na fonte, do ímpôsto sôbre os rendimentes de trabalho até 4 (quatro)
vêzes o salário-mínimo fiscal, a que
se refere c inciso 1.9 d.;> art. 93, será,
elaborada. com base no Impôsto complementar progressivo calculado de
acôrdc com o disposto 110 § 1.0 dêste
artigo, observadas, ainda, as norrr.as
dos §§ 2.,9 e 3.1? e do § 25' do g:rt. J~7
(Leis n. 4.154, art. 10 e TI.o 4.3~·~,
art. 12).

Art. S.I? O art. 208 do reguãamento
aprovado pelo Decreto TI.I? '51.900, de

10 de ab:r--~l de 1963, passa a vigorar
.com ?, seguinte redação:
Art. 208. A tabela .H. de desconto,
na fonte, de ímpôsto sôbre Os rendimentes do trabalho superiores a 4:
(quatro) vêzes o salário-mínimo riscal, a que se refere' -o inciso 1.0 00
art. 98, será elaborada com base na
.segujnte escala prcgresslva, observad.:, ainda, as normas dos §§ te, 2°,
.3 Q e 4° dêste artigo e do § 2<:1 do art.

197 (L;;is n.c 4.154, arts. 10 e 35, "1)",

e u.c 4.357, art. 12):
Até 2 vêzes o salário-mínimo fiscal
_ Isento;
Entre 2 e 4 vêzes - Impôsto previsto no art. 207;
Entre .;1 e 5 vêzes - 2%:
Entre 5 e 8 vêzes - 4%:
Entre 8 e 10 vêzes - 6%;
Entre 1<l e 15 vêzes - 8%;
Acima de 15 vêzes ,- 10%.
§ ,1.0 Para efeito do disposto neste
artigo, será permitido deduzir da remuneraçãc mensaj a contribuição se
previdência do empregado e à do ímpôsto sindical (Lei n.c 4.357, art. 12,
§ 1.9).

§ 2.° O impôsto progressiva de que
trata êste artigo é a sorna das pes celas corr espondentes a cada classe
de rendimentos.
§ 39 Para efeito de cálculo do ímpôsto, em cada classe, sôbre a porção
de renda compreendida nos respectívos límítes, será despreza/ta a rre.çâo
de renda inferior a Cr$ 1.000,00 (mil
cruzeiros) (Lei nc 4; 154, art. 2°, parágraf-o único).
§ 4.9 para cálculo do nnpõsto devido na fonte, .em cede. caso, da Importâncía apurada na fonna dêst.e
artigo será dedutível uma quota de
2% (dom por cento) do limite de
isenção mensal para cada um dos encargos d., família nu dependente-s,
previstos nas letras "e", 'g", e "h' do
art. 20 (Lei n,c 4.357, art. 12, § 2.0)_
Art. 9.'" O Impôsto de que trata o
inciso 1:' do art. 98 deverá ser recolhido pela fonte pagado.a dos rendimentos, 'global e mensaunente, dentr o
do mês seguinte àquele em que houver sido efetuado o pagamento aos
beneficiários, desprezando-se, no to,
tal de cada. guia de recolhimento, a
fracâo inferior a ors 1.000,00 (mil
cruzeiros) - (Leis ns. 2.354, art. 25,
e n.o 4.35'7. arb. 13).
Parágrafo único. O não recolhjmento, dentro do prazo de 90 (noventa)
dias contados do término do prazo
estabelecido neste artigo, do irnt>ôsto
descontad., pela fonte pagadora.. constitui crime de aproprraçâo indébita,
definido no art. 168 do Código Penal
(Lei ~.':: 4.357, ert. 11) .
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Art. 10. Os §§ 95' e ]0 U:) art. 5.0
do Regulamento aprovado pelo Deereto nc 5'1.900, de 10 de abril de
1953, ficaen substituídos pelos segutn-

teso

§ 9.° Para Os efeitos do disposto nos
parágra·f('!3 anteriores, equipara-se a
diretor de sociedade anõníma o rep-e-,
senta...nte 110 BrMil! de firmas Ou secíedades estrangeiras autorizadas a
funcionar no território nacional (Lei

n.e

3.~7(),

art. 45) •

10. A remuneração auferida pelos tra.ba..lhadores a vulscs, a que se refere a Lei. Orgânica da Previdência
Social (ILej n.c 3.807, de 26 de ag ôsto
de 1960, art. 4.°, letra "c", será elassírícaõa, para fins de incidência CO
Impõsto de renda, como de empr (- gado assalariado (Lei n.c 4.357, art. 15).
Art. 11. O presente regulamento
entrará em vigor na data da SUa publícação, revogadas as dispcslções em
contrário.
'arasma, 28 de setembro de !S{4;
143.9 da Independência. e 76.0 da República.
§
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desconto do impôsto corno 8olteirp~
ou víúvas, considerado o número de'
filhos e outros dependentes que 1..1i:SM
tentarem.
5) Consideram-se fil~s ou depcudentes, para os efeitos do desconto do
ímpôsto, desde que não .possuam rendimentos próprios:
.

Ct) os filhos menores ou inváE<1')s e

Os maiores até 24 anos de idade, que

ainda estejam cursando estabelecimenta de ensino superior, sejam legitimas, legitimados, naturais reconhecidos c adotívcs:
b) as filhas solteiras, viúvas sem.
arrimo (lU abandonadas, sem recursos,
pelo tnaa ído;

C) Os descendentes menorc- ou in.
válidos sem arrimo dos país:
d) Os ascendentes, Irmâcs e irmãs,
incapacitados para o trabalho:
e) os menores de 18 anos, pobres
que OS contribuintes compr.wadr men,
te criem e eduquem.
'
Observações:

H. CASTELLO BRANCO

otávio Gouveia de Bulhões

Notas:
1) Não ,estão sujeitos ao desconto
do impôsto na fonte Os rendimentos
ínrerío-es, em cada mês, a' Cre .....
92.401,00, nem os pereebldos pelos soíteíros, viúvos ou desq ujtados, com
mais de dois dependen-es, ou j.e tós
casados, com mais de um dependente.
além ao outro cônjuge.
2) O cônjuge, os filhos e outros ('épendentes, nu constâncte da sociedade cenjugàl, serão cou.r'derad ....s er-,
cargos do cabeça do casal .

3) A mulher casada é equiparada à
soêteíra Oi) à viúva, sem dependentesserá considerada cabeça do case.. l,
além dos casos previstos na lei cívíi,
quando o marido estiver sob sua dependênc'a econômica, nâo recebendo
êle proventos do valor anual superior
ao limite de isenção estabelecido para
as pessoas. físicas (na Importàncía (te
CrS 5(}4..000,OO, no corrente "exercício
rmeneciroi .
4) A mulher cujo casamento hcuver sido anulado, a' desquímda e a
que houve,' sido abandonada, semncursos, pelo marido, ficam sujeitas ao.

1) No cálculo do "mpôsto de Rt'Óldo com a presente tabela I, -Foi oon-;
slderada a quota de Crg 8.400,00

mCD-

sais (Cr$ 100.800,00 anuais; :relat.iva.
ao abatimento conced-do "ex (:lfi_
cio", a todos os assalariados, cerrespendente aos demais abatímentos provistos em lei, além dOS encargos ele
f·amília.

2) A base para >O desconto será a
remuneração total (salário, vencnnento, retirado, ordenado, comissão, ho-

norã-Ios, cratrríccção

011

outro

quni-

'quer rendimento do trabalho proveniente do exercício de emprêgc, calgo ou função, classificável na cédt-Ja
"C" da declaraçãoõ , em cada mês. deduzidos a contribuição -íe prev'déncía
social do empregado e o impôsto sín,
dieal .

3) No mês ou nos meses om que Co
rendimento apurado de acôrdo curo
o item 2 seja entre 01'$92.401,00 e'
Cr$ 168.000,00, haverá o desconto, 0.011forme a tabela.
4) No mês ou nos meses em que o
pôsto C0::11 base na tabela II, ficando
rendimento fôr superior a Crg .....
168.0(10,00, haverá o desconto do. imo contribuinte obrigado a apresentar
declaração de rendimentos no exerciCiO seguinte. 'A declaração rcrencc

3'80
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incluirá todos <OiS rendimentos nec ('8bídos, inclusive 05 que serviram de
base 9,0 desconto, e ao ímoôsto ,,:'..(.jciliado ne-ssa declaracão abater-se-á
o que bOVVóT sido desccnvaãc na. ronte, de acôrco com a tahefa.
5) No caso ' de servídore, públicos
civis e militares, em geral, na remu,
neraçâo de cada mês serão consíde-

rados os vencimentos e vantagens.

salvo satãrto-ramüía, ajude de custe
para v'egens, diárias como indeniza-o
ção de vdespesas e quotas partes de
multas.

.6) O recolhimento sere feito as re
partições arrecedadoras.. pelas fontes,
duramte Q mês seguinte ao pagamento
ou credito do rendimento.
7) No caso de filiais ou agênc'as.
os recolhimentos serão efetuados às'
repartições do local de _cada: uma. (.t las.
8) Até '"l, último dia útil do mês de
abril de cada ano será apresentada,
pelo empregador, à Deiegàcva ou rns ..
petorla 10 Impôsto de Rendrda jurisdição, relação dos empregados que
possuía no ano civil' anterior, sujeiras ao desconto do Impõe-o de acôrdo com a., tabexas t e n,com Indicação do nome, enderêço, remuneração
total e o valor do ímpõ Pio dCSC'-1)!i-

tado:

9) Os encargos de família e .outroa
dependentes; para fins de desconto d-o
impôsto na fonte, serao declarados
pelos empregados, em modelos próprios, aprovados pela Divisão do Jmpôsto ee Renda, em uma única via,
que fiC(J,!à. em poder do empregador'
e à disposfçâo da fiscalização do tr:buto.
10) A comprovação dos encargos de
família e de outros dependentes do
empregado (contribuinte) será feita
junto à fonte pagado-a, a qual deverá conservar o documento .respectivo ,
11) Os rendimentos pagos acumulladamente serão considerados nos J:1E-ses -a que se referirem
12) Os contribuintes sujeitos ao
desconto do impôsto, conforme a tabela I, supra, desde que não estejam
obrígadcs a apresentar declaração de'
rendimentos .no exercício fínance.ro
seguinte, deverão Informar, até o último dia útil do mês de abril de cuda. .ano, Os rendimentos pagos -a tercetros, no ano anterior, índicamdo
nome e enderêçr, das pessoas que 06
receberam.
13) As inf-ormações referidas no
item an teria!', prestadas em fórmulas próprias, deverão ser entregues às
repartições, por intermédio dos empregadores, juntamente com a rejação de que trata o item 8 destas observações (Decrete n,!! M. DnO, de .rode abril de 1963) .
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Art. 29 O empréstimo compulsório
será lançado ou arrecadado com
base:

DE

19ü4

Avrova O Reçulamento para a co-brança .do empréstimo eommueario
instituído pelo art. 72 da Lei número 4.242, de 17 de julho de 1963,
e alterado pelos' arts. 19 e 21 dtJ,
Lei nÇ>
4.357, de 16 àe julho de
1964.

o Presidente da República, usando
da atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, item I, da Oonstituíçâo Fe
deral. e nos têrmos do art. 42 da Lei
nc 4.357, de 16 de julho de 1964, de-ereta:
Art. 19 Fica aprovado o Regulamento que com êste baixa, assinado
pelo Mdnístro de Estado dos Negócios
da Fazenda, para cobrança do empréstimo compulsório instituido pelo
art. 72 da Lei nc 4.242, de 17 de ju-.
lho de 1963, e alterado pelos artigos 19 e 21 da Lei nc 4.357. de 16 de
N

julho de 1964.
,
Art. 2lJ Fica revogado o Regula-

menta aprovado pelo Decreto número 52.314, de 31 de julho de 1963.
Brasília, 28 de setembro de 1964,;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELO BRANCO

Octávio Gouveia de Bulhões

REGULAMENTO A QUE SE REFK·
RE O DECRETO N° .54.334, 'DE 28
DE SETEMBRO DE ·1964

Art. 19 São contribuintes do empréstimo compulsório:
(1) as pessoas físicas beneflcíárlas
de entendimentos cle.sslfícáveís na cédula. "C", de acôrdo com as disposições do ,art. 39 e seus parágrafos;
b) as pessoas físicas
e jurfdtcas
benef'iciártas de outros rendimentos.
sujeitos à incidência do ímpôsto de
renda na fonte, nos têrmos do MItigo 49;
C) as pessoas físicas obrigadas à
declaração anual .de rendimentos e
cuja soma dos rendimentos liquides
das cédulas,
exceto os da cédula
"O", tenha sido igualou superior a
Cr$ 1.769.000,00 (hum milhão, setecentos e sessenta e nove mil cruzeiros).
'

no montante dos rendimentos
cédula "C" pagos
ou creditados a pessoas físicas até
31 de dezembro de 1954.. de acôrdo
com as. disposições do art. ac.« seus
parágrafos;
b) no montante dos rendimentos
sujeitos à incidência do ímpôsto de
renda na fonte, a que se refere o 0.1'tigo 49, pagos ou creditados a pessoas
f'tstcas 0'1 Jurídicas -até 31 de dezembro de 19'64;
c) na soma dos rendimentos líquidos classificáveis nas cédulas A,
B. D, E,· F, G A H da declaração de
cada pessoa física, eté o exercício
r.n-nceíro de 18-61, inclusive.
Art. 39 O empréstimo compulsório
incidente sôbre os rendimentos do
trabalho, classificáveis na cédula
"O", será cobrado. mediante desconto na fonte, à razão de 3,5% (três e,
meto por cento) sôbre a díferenoa
entre a, remuneração liquida de cada
-mês e o limite de ísencâo (Cr$
a)

classíffoáveis na.

84 000,00) .

' -

19 A remuneração Iíqulda, para
os efeitos dêste artigo, serâ determtnada pela remuneração bruta diminuída. da contribuição de previdência do empregado e do ímnôsto sindical.
\
§ 29 Para o cálculo do empréstimo
compulsório, devido em cada caso. do
resultado apurado na forma dêste
artigo .será dedutível uma quota de
2% (dois por. cento)
do ümtte de
isenção mensal (Cr$ 1.680,00) para
cada um dos encargos de família ou
dependentes. previstos nas letras "e",
"g" e "h" do art. 20 do Regulamendo rmpôsto de Renda.
/"
§ 39 Não se incluem entre os rendimentos a que se refere êste artigo:
a) as importâncias pagas pelos cofres públicos ou por entidades particulares. a título de diárias e ajudas de custo, quando efetivamente
destinadas à indenização de gastos
de viagem e de instalação do contribuinte e da sua família em localidade
diferente daquela em que reside;
b) as ímportânetas pagas pelos cofres públicos como diárias de com..
perecimento,
exceto as percebidas
'neles membros de órgãos admdníste-ativos de deliberação eoletlvaj
§

to
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as importâncias pagas pelos co-

fres públicos a título de salário-família;

d) as importâncias pagas aos assalariados, a título de índemzaçâo,
nos casos de rescisão de contrato de

trabalho.
Art. 49 Em relação aos beneficlá-"
rios de rendimentos sujeitos à inci-

dência do impôsto de renda, medi-

ante desconto na fonte, excetuados
os de que trata o artigo 39, o empréstimo compulsório será cobrado
rezão de 10% (dez por cento), apenas'
sôbre o montante dos seguintes renà

dimentos:

a) rendimentos de residentes ou
domiciliados no estrangeiro (artigo
97 do Regulamentado Impôstc de
Renda) ;
b) dividendos e outros ínterêsses
de ações ao portador e de partes beneficiárias ao portador (art.. 96, mcíso 39 , do Regulamento do Impôsto
de Renda), sempre que oS seus beneficiários optarem pela não ídentífloação;
C) deságio na colocação de letras
de câmbio" letras do Tesouro e de
outros títulos de crédito (artigo 98,
inciso 49, letra "a'~, do Regulamento
do Impôsto de Renda);
d) importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a pessoas,
físicas a título de comissões, boníficacões, gratificações ou semelhantes,
quando não fôr indicada a operação
ou a causa que deu: origem ao rendimento e quando o comprovante do
pagamento não individualizar o beneficiário do rendimento (artigo 98,
Incisr, 59, do Regulamento do Impôsto de Renda);
e) lucro apurado por pessoas físicas na venda de propriedades ímobilíárias (arts. 92 a 95 do Regula~
menta do Impôsto de Renda);
f) lucros superiores a o-s 1.000,00
(mil cruzeiros), decorrentes de prêmios em dinheiro obtidos em loterias
de finalidade exclusãvamente assistencial, inclusive as exploradas diretamente pelo Estado <art. 96, inciso
49, do .Regulamentc do tmpôsto de
Remda) ;
g) lucros decorrentes de prêmios
em dinheiro obtidos em
loterias,
concursos desportivos em geral, induslve de turfe, compreendidos os "bet;
tdnga" (exclusive as "poules" simptes e acumuladas, de ponta, de placê e de duplas), bem como, os sorteios de qualquer espécie, ressalvados

I

os de antecípação nos títulos de Ca~
pítaltzaçâo e os de amortização e
resgate de ações das sociedades anônimas (artigo 96, 'inciso 59, do Regulamento do Impôsto de Renda);
h) os benefícios líquidos supe-íores
a Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) resuitantes da amortização antecipada,
medíanse sorteio, dos títulos de economía denominados de "oapítalízação" e os benefícios atribuídos aos
portadores dos titulas de capitalização nos lucros da emprêsa emitente
(artigo 96, inciso 29, letras "a", e "b"
<lo Regulamento do Impôsto de
Renda) :
i) juros de debêntures OU~outN1S
obrigações ao portador, provenientes
de empréstimos contraídos dent-ro ou
fora do pais por sociedades nacionais
ou estrangeiras que operem no território nacional (artigo 96, inciso 6'1
do Regulamento do Impôsto de
Renda) ;
i) as importâncias relativas a rnultas ou van tagens
recebidas peíass
pessoas físicas nos casos de rescisão
de contratos, excetuadas as ísnpurtâncías que forem
recebidas »810S
assalariados, a titulo de tndenizaçâo,
nos casos de rescisão de contrates de
trabalho (artigo 98, inciso 39 item
IV, do Regulamento do Impôsto de
Renda) .
Art. 59 Em relação (tOS beneficiários dos rendimentos
classtftcados
nas cédulas A. B, D, E, F, G e R,
o empréstimo compulsório será lançado pelas Delegacias
Regionais,
seccionais e Inspetorias do rruoõsto
de Renda com base na declaração de
rendimentos, de acôrdo com a seguinte tabela:
Soma dos rendimentos
cedulares
líquidos - Contribuição - Ano

crs:

Até Cr$ 1. 768.000,00 - Isento.
De Org 1.768.000,00 a Cr$ ." ....
1.963.000,00 - Crg 88'000,00
De crs 1. 969.000,00 a Cr$
2.268.000.00 - Cr,s 112.000,00.
De c-s 2: 269.000,00 a Cr$
2.568.000,00 - Cr$ 140.000.00,
De ors 2.569.000,00 a crs
2.968.000,00 - Cr$ 180.000,00.
De o-s 2,969,000,00 a ors
3.363.00000 - Ora 232.000,OU,
De Cr$ 3.389.000,00 a Org """.
3.768.000,00 - Crâ 292,000,00,
De ors 3,769.000,00 a Cr$
4.168,000,00 - Cr$ 356.000,00,
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De Cr$ 4.169.000,00 a Cr$ ....•..
4.568.000.00 - Cr$ 436.000,00.
De Cr$ 4.569.0aO,Oo em diante -
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Art. 12. No ato do recolhimento do
empréstimo será fornecido ao subscritor, em caráter provisório, um re10% - (proporcional).
cibo, ou guia, segundo a forma de'
cobrança, devendo ser utilizados, na
Parágrafo único. Para fins de cálfalta de modelos específicos, os reciculo da contrtbuíçâo em cada ano,
bos ou guôas adotados no pagamento
na soma do rendimento das: cédulas,
ou recolhimento do ímpôsto de rende,
serão desprezadas as frações inferioaos quais será apôsto carimbo esperes a Cr$ 1. 000,00 (mil cruzeiros).
cial com os seguintes dizeres: "EmArt. 69 O empréstimo compulsório
préstimo Compulsório - Lei númecalculada com base nos' rendimentos
TO 4.242, de 17 de julho de 1963
sujeitos à incidência do Impôsto de
Artigos 72 'e 73 _. cautela Provísórla
Renda na fonte, a que se referem os
do Título de Investimento".
arts. 39 e 4 9, será retido pela. fonte
parágrafo único. &ses recibos ou
quando pagar, creditar,
empregar,
substituídos posteriorguias serão
remeter ou entregar. o rendimento.
mente pelos títulos definitivos,
de
parágrafo único. As pessoas físiacôrdo com as instruções a serem
cas ou. jurídicas, bem como as reparbaixadas pela autoridade competições públicas, que efetuarem a- retente.
ltençâo do empréstimo compulsório,
deverão fornecer ao contribuinte doArt. 13. São extensivas ao emprés;cumento, isento de sêlo, comprobatimo compulsório de que trata o pre,tório da retenção.
sente Regulamento .as disposições da
Art. 79 O empréstimo compulsório
leg-islação' do Impôsto de renda que
calculadr, com base nos rendimentos
forem aplicáveis, inclusive as que se
Iíquídos cedulares, nos têrmos do 'arrelacionam com o capítulo das petigo 5°, será lançado pelas Delegranalidadea.
cías Regionais, Seccionais e InspetoArt. 14. O não recolhimento da
atas do Impôsto de Renda, para paâmportâncía .do empréstimo compulgamento em quotas iguais até o má..
xímo de 3 (três), vencíveís até 20 -de sório descontado pela fonte pagadora,
dentro' do prazo de 90 (noventa) dias
dezembro de cada ano.
contados do término dos prazos esi Art. 8 9 O empréstimo compulsório
tabelecidos para tal
recclhímento,
retido nos têrmos do presente Reconstitui crime de apropriação indégulamento será recolhido pelas fontes. bita, definido no art , 168 do Código
às Recebedorias Federais, Alfândegas,
Penal, na conformidade do artigo 11
j]JIesas de Rendas e Coletorias Feda Lei nc 4.357, de 16 de julho de
.derads, com observância dos prazos
1964.
;previstos no art. 103 e seus- parágraArt. 15. zste Regulamento entra;ros do Regulamento do rmpõstc de
rá em vigor na d'ata da sua publi;Renda.
cação.
Art. 99 As repartições arrecadadopas recolherão ao Banco do Brasil
Brasília, 28 de setembro de 1964. S. A. as importâncias arrecadadas
octávio Gouveia de Bulhões.
mos têrmos dêste decreto, para créDECRETOS NS. 54.335 A 54.339
'dito da conta do Fundo jqacione.l de
Investimentos, à ordem
do Banco
Nacional do Desenvolvimento EccnôAinda não foram publicados no
mtco.
. ,
Diário Oficial.
Art. 10. No resultado do cálCULO
do empréstimo compulsório serão
DEORETO N° 54.340 - DE 29 DE
desprezadas as frações inferiores a
SETKMBRO DE 1964
;01'$ 100,00 (cem cruzeiros).
..
. Art. 11. O subscritor compulsóríc
Retifica as relações que acompanhade empréstimo é o contribuinte.
ram os decretos que menciona.
Parágrafo
único. Nos casos ~e
arrecadação na fonte, Se o contríO Presidente da República,usando
buínte não ror identificado, ou quanda atribuição. que lhe confere o ardo o recolhimento do ímpôsto de
tigo 87, item I, da Constituição, e
r-enda já tiver sido efetuado, a fonte
tendo em vista o disposto na Lei
será considerada como subserdtor,
no 3.730, de 12 de julho de 19'60~,.
para todos os efeitos legais.
decreta:
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Art. 1"' Kica rcttücezo com a inclusão de Nílaa Campos Fernandes
Leão, Oficial de Administração .....
AF-201.12.A, e Cícero Manoel dos

Santos, Agentes de Estação. ........•
F-'104.9.B, da Rêde Ferroviária do
Nordeste, no Quadro UI 'do Ministério da Viação e Obras Públicas 'Departamento dos 00rreio.." e Telégrafos, a relação que acompanhou o
Decreto nv 51. 866, de 26 de março
de 1963, dos cargos e respectívcs
ocupantes transferidos nos têrmos do
art. 2° do referido decreto.
Art. 2° Fica retificado, com a In-clusão de Nair Maironezi, Artífice de
Manutençâo và-Süã.ô, da Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil, no 'Quadro
TIl do Mímstérío da Viação e Obras
Públicas - Departamento dos Correios e Telégrafos; a relação que
acompanhou o Decreto n? 51. 662, de
16 de janeiro de 1953,dos cargos e
C")

DEORETO

respectivos ocupantes transferidos nos
têrmos do art. 2° do referido decreto.
Art. 3'? Fica retificado, com a ínclusão de Ruthsaraiva Façanha,
Dactilógrafo AF~503.9.B, da Rêde de
vtacâo Cearense, no QuadT'Ü IlI· do
Ministério da Viação e Obras Públicas -:-- Departamento dos Correios e
Telégrafos, a relação que acompa-,
111l0U o Decreto no 51.865, de 26 de
março de 1953, dos cargos e respectivos ocupantes transferidos nos têrmos do art. 2? do referido decreto.
Art. 4? ãste decreto entrará em
vigor na data da publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1964;
11:3 0 da Independência e 76° da República.
H.

54.341 -
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Juarez Távora
DE 29 DE SETEMBRO DE

1964

ao

ClaSS"tlwa os cargos de nível suqieríor
Estado-Maior uus 1:' UI çu,)"
Armadas e dlspoe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes

O Presidente doa. República, usando das atribuições que lhe confere

o artago S'7, Item I, da Oonstatutaçào, e de acôrdo com o art. 9Q da Lei nú-

mero 4.345, de 26 de Junho de

)96~,

regulamentado pelo Decreto número

;n4.015, de 13 de jutho dt'" 1964, decreta:
Art. 1°· J?ICa aprovada a cíassmcaçào do!,> cargos de nível superior
<Anexo I), bem como ri, relação nominal dos réspectívos ocupantes (Anexo
lI>, do Quadro de Pessoal do Estado-Maior das Fôrças Armadas CEllJ.IFA).
Art. 2\' As vantagens Imanceíras decorrentes do presente decreto vigorarão a partir de 1°· de junho do corrente ano e as despeaag resultantes serão atendidas pelo crédito especial de que trate. a Lei nv 4.345, de
26 de junho de 1964, e pelos recursos orçamentários próprios.
Art. 3'.' Este decreto entrará em vigor na data de sua puhlícaçâo,

revogadas as, disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1964; 143Q da Independência e 76° da República.
H. CASTELLO BRAN90

-(*) Os anexos

a que, se refere o texto foram-publicados no D. O. de
2 de outubro de 1964.

DEDREII'OS NS. 54.342 a 54.351

Ainda não foram

DiáTiQ Oiíeuü.

publicados· no

DECRETO N° 54.3'52 - DE 29
SETEMBRO DE 19'54

DE

Altera o art. 29' do Decreto n Q 54.012,
de 10 de jw?ho de 1964.

O presidente da República; usando
,.da atribuição que lhe confere o artigo

37, item I, da Constdtuiçâo Federal, e
tendo em vista o Parecer de referência nv 60-:H, de 6 de agôsto de 1964,

de Consultor-Geral da República, pu;
bücado no Diário Oficial de 18 - dos
mesmos mês e ano, decreta:
Art. 1° O artigo 2?" e seu!'; paragrafos do Decr-eto nv 54.012, de 10 de fu..
lho de 1964, ficam substituídos pelo
sezuinte<:>
"Ãrt. 2Q As parcelas absorvídas
de diárias decorrentes d3J execução do artigo 4t,1 da Lei númeI

38,;
ro 4.019, de 2Q de dezembro de
19'61, serão ,pagas juntamente

com o vencimento, mas não serão

a êste incorporadas ou adiciona..

das para qualquer efeito legal,

inclusive o de contribuição pama.
previdência social,
Parágraío único. As parcelas
absorvidas de diárías de que trata êste artigodelxarão de ser pegas ao funcionário desligado do

exercício em Brasllia".
Art. 29 aste Decreto entrará em v1sorna data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de setembro de 1964;
143Q da Independência. e 7üo da República.
H. CASTELLO )3RANCO

Milton Soares campos
Ernesto de Mello Bapt"sta
Arthur da Costa e Silva
vcscc da Cunha
Otámo GouVeia de Bulhões
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávlo Lacerda
Arnaldo sussekind
Nelson ~1'l?Iire.La1)enere Wanderley

Razmundo Brito

Daniel Faraco
Mauro Th1.bUu
Roberto de ouoe-ra Campos
OsValdo coraesro de Farias

DECRE:I'OS NS. 54.353

Ainda não
Diário Oficm/.

a 54.357

foram publIcados no

DEORETO N9 54. 358 DE~ 30
SETEMBRO DE '1964.

DE

Cria a Comissão ae coordenação Execy,tiva do Abastecimento e M. QUt~a;s providêncfm.
'
O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artlgo 87, "ítem I da Constituição Federal, e
Considerando que o problema. de
abastecimento constitui preocupação
dominante do Govêrno por SUa. ímportêncía social e econômica;
Considerando que a execução de um
plano nacional de abastecímento exige um conjunto de providências de

natureza vãiria e sua. concretização
demanda oconsêrto de soluções administrativas que dêem à polítíca do
abastecímento um sentido global e
unitário;
--Considerando que, ligado ao pro,
blema de alimentação da popul -ão,
já de si mesmo de primordial relêvo,
está o do 'aumento de prcdutívídade
de armazenagem e'" de transporte;
Considerando que so o entrosamen,
to dos vários Ministérios e departamentos governamentais qUe. tenham
trato do assunto poderá propiciar uma
eficaz ação de conjunto;
Considerando que somente urna
Comissão de alto nível poderá tomar
as 'deliberações finais sôbre Os vários problemas Itgados ao anasteci,
menta;
Considerando que
uma oomíssão
com tal composição conseguirá
1'~
prímtr pronta executoriedade às' resoluções tomadas, consegümdo nas ' esferas dos vários Ministérios a pronta
adoção das medidas que se Impuse..
rem;
Considerando que ao Poder Executivo incumbe prover à mais efi-t:".R,2,
organização dá atuação estatal e coordenar as diversas provídêncdas que
as raçam necessárias para a plena
execução, das leis;
Considerando que a Lei Delegada.
nQ 5, de 26 de setembro de 1962 errou
a Superíntendênoía Nacional ao
Abastecimento
(SUNAB) como autarquia ,federal, colocendo-j, sob a
responsabilidade. do COnselho de Mlnístros Xart, 19).
Considerando que essa ressonsaom..
dade é, pelo regime constitucional çl,
gente, atribuída ao presidente 'da República, a quem; por outro lado, incumbe promover e eqecutar tôdas as
medidas administrativas exigidas pelo
bem estar e necessidade da pop ..iação, decreta:
'
Art. 19 Fica constituída uma COmissão, de- Coordenação Executiva do
Abastecimento, diretamente subordinada à' presidência da República e
constituída pelos seguintes membros:
Mirüstro' da Fazenda:
Ministro da Viação e Obras PlLbli-

eas;

MJnistra da Agricultura;
Ministro da Indústria e do õomer...
cio;

A'!'Qsno PODER -lEXEc'O'TIvb
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Ministro Extraordinário pare o Planejamento e Coordenação EconômiCa,
Presidente do Banco do Brasil ::;l.A.,
Superintendente da SUNAB.
Art. 29 A Comissão de cooroene,

çâo Executdve do Abastecimento reu-'
nír-se-á sob a presidência do Prest
dente da República ou do Ministro de
Estado por "êle designado, obrtgatõ

ríamente, cada quinzena, e extraordí
nàriamente, quando.convoca.(la po;
solicitação

do

Superintendente da

SUNAB, que será o SE-cretário: Exe-

cutivo da Comissão.
§ l{) Etncaso de absoluta impossibilidade de comparecimento às reuniões será facultado aos membros da
Comissão fazerem-Se substituir, por
servidor da mais alta hierarquia"
§ 29 Sempre que necessãa-ío, de
acôrdo com o assunto e, SE'!' deliberado, 'terão convidados a tomar parte nas reuniões, sem participar das
deliberações, entidadez e órgãos íntcressados.
Art. 30 Compete à Comissão de coordenação Executiva do Abastecímento coordenar, acompanhar e fiscalizar
a execução, pelos órgãos da admmietração direta e descentralizada, das
decisões e providências a que : referem. Os artigos 2Ç1 e 39 da Lei DP'A
legada nc 5, de 26 de setembro do
J

para, permanentemente, acompanharem o comportamento dos preços dOB
vários produtos básicos de abasteci...
mente, comunicando-lhe as vartaçõ ca
e flutuações de preço e sugerindo as
medidas necessáríae à correção cc
qualquer anormalidade com a devida
antecedência.
Parágrafo único. As medidas serão
aa eonstantc, das atribuições legais
da SUNAB, devendo, ainda, a Oomíssão sugerir quaisquer outras provídêncías de caráter normativo que se
façam necessárias. A-; ve.bas necés,
sárías a essa contratação e às medi..
das a serem adotadas correrão por
conta dos recursos da SUNAB.
Art. 611 O presente Decreto entrará
em vigOr na data. de sua publicação,
revogadas as dlsposlcôes em contrário.
Brasília, 30 de setembro de 1964;
143Ç1 da Independência e 7611 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

otáv'io Gouveia de BulhOes
Juarez Távora
Hugo de Almeida Leme
Daniel Famce
Roberto de Oliveira Campos.

1962.

parágrafo único. Em cada' reunião
da Comíssâo seus membros deverão
informar aos demais sôbre a execucâo
que Os Ministérios, Departamentos,
Bancos e Sociedades de Economia
Mista sob a jurisdição de cada um
venham dando às Resoluções aprovadas, de sorte a que o plenário tenha sempre elementos para verificar
o exato cumprimento de suas àell1Jerações.
v

Art. 49 Adotada: uma Resolução
pela COmissão, caberá ao SecretárioExecutivo tomar as provldênccas necessárdas para sua imediata comunicação aos órgãos governamentais encarregados do seu cumprimento bem
como às entidades, organismos 'paraestatais e emprêsas que lhe devam
dar acatamento.
Art. 5Ç1 A Comissão de Coordenação
Executiva do Abastecimento será assessorada e assistida pel(ls servidores
da SUNAB que contratará técnicos

DECRETO NQ 54.359

Ainda não foi publicado no D. O.

DECRETO NÇI'54.360 - liE 30 m;
SE.'l'EMBRO DE 1964
Nomeia comissão para examinar a
possibilidade da inclusão dos ga...
nhos e perdas de capital. da tnetituição de normas gerai; de contabilidade e da correção monetãria do balanço das em-préeas,

O Presidente da República, usendo
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso r. da Constituição, -resolve
nomear a Comissão abaixo indicada
para, no prazo de 90 (noventa) dias,
estudar a possibilidade de Serem introduzidas na legislação do ímpôsto
de renda disposições relativas a ga-

ATOS DO \PoDER lExECUTIVO

nhos €' perdas de capital, a. normas
gerais sôbre contabilidade que visem
a sistematizar e _permitir a adocão
de planos de contas par-a grupos homogêneos de atividades e à correção
monetária do balanço tornando por
base, para êsse fim, o anteprojeto do
Código do Impôsto de Renda apresentado pela. Comissão de Reforma do
Ministério da Fazenda:
DIretor da 'Divisão do Impôsto de
Renda (Presidente).
DI". José Luiz Bulhões Pedreira
Dr . Mário Hem'ique Simonsen
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Representante da Confederação Nacional da Indústria
Representante da Gonfederação Na.
cíonej do Comércio
Representante da Sociedade Nacíonal de Agricultura
Representante do Sindicato dos
Contabilistas do Rio de Janeiro.
Brasília, 30 de setembro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Octálvio Gouveia de Bulhões

APENSO
No «Apenso» dos volumes da Coleção das Leis figurarãot
:1 - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, forem publicados durante o trimestre ao qual correspondee
o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas no trimestre,
quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres. anteriores.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
I -

DECRETO DO CONSELHO DE MINISTROS

DEORETO NQ 2.140 J ANEIRQ DE 196,3

DE

22

do 'Banco Nacional do Desenvolvi-

DE

mento Econômico.

Autoriza a Companhia Hiâroeiétrica

do Rio Partio a constituir garantia
hipotecária dos, seus bens em favor

11 -

No preâmtuno, onde se lê:
. '. Constituição Federal
Leia-se:
. .. Constítuíçâo •..

DECRETOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

N~ 01.841 MARÇO DE 1963

DEQRE'l'O

DE

14

DE

Classifica provisoriamente as ju1ições
gratificadas dos remsonoe FederaM
de .Roraima e Ronâõnie e dos serviços enontiaos pela União e trans..
feridos para o Estado do Acre,

Na página 2.918, entre o prímeire,
e o segundo quadro, após o relacío,
namento das Junções gratificadas db..
Luvísâc de Assistência à Matermda.
ce e à Infância, inserir o seguinte
título:
Território Federal de Rondônia
(*) DEC'lRIETO N9 52.91'4 -

DE

22

DE

NOVEMBRO DE 1964

Aprova alteração introduzida nos Estatutoe da Colonial Companhia Nacional .de 'seguros Gerais, relativa
ao aumento do capital social.

Publica-se a relação de acionistas
qUe fôra omitida.

52.964 -

NOVE1\oiBRO DE

C') DEORJETO N° 5g.252
DE DEZEMBRO DE 1963

13

DE

Aprova o enquadramento dos cercos
e [umçôes do Ministério da Guer_
ra e dá outras prOVidências.
('c.)

Retificados

Os

anexos

em

10-9-64.

(~') O anexo a que se refere o texto foi publicado no D. O. 'de 21 de
setembro de 196'4.

DECRETO N9

tríca, meadíante a construção, ..
Leia-se: de energia elétrica, medíaerte a construção...
Página 10.604, 1lJ. Coluna - No
item I, onde se lê: e orçamentos das
obras a realí. ar.
Leia-se: e orçamento das obras a
realizar.
No Art, 39, onde se lê: üate Deereto entra em vigor na data da
sua ...
Leia-se ::este Decreto entra em vigor na data de sua, ..

DE

1963

26D:E

.

Autoriza a Companhia
paranaense
de Energia Elétrica (COPEL) a
ampliar seu sistema de transmissão.

Página 10, 603, 4~ Coluna - No ArtigO 1Q, onde se lê: de energia elé-

DECRETO NQ 53,543

DE

6 DE

FEVEREIRO DE 1964

eôore a' execução do resultado da terceira série anual de ne-

Díspõe

gociações para
a' formação da
Zona de Livre Comércio, instituída
pelo Tratado de MQI11rtevidéu.

Na primeira página, Art.
nea a), onde se lê:
a) Diretos aduaneiros;

2~,

alí-

ATOS DO PODER (EXECUTIVO

Leia-se:
a) Direitos aduaneiros;
Após, a alínea d) do Art. 2\\ onde
,e lê:
Quando '" produtos da Oategcria '"
Leia-se:
Quando ... produtos de Oategoria ...
República-se o Are. 4Q, por ter saí~
do em parte ilegível:
Art. 49 -" Por intermédio do COnselho da Superbctendência da Moeda e do crédito, do Conselho de Politica Aduaneira e demais repartiÇÕf..8 _ competentes. o Mínísterío
da
Fazenda tomará as providências neaessárias ao cumprimento do dísposto neste Decreto.
SUPLEMENTO AO N' 54
ApÓS a ementa, acrescente-se:

Associação

Latino-Americana

Livre Comércio ,(A.L.A.L.C.).
Na 1ª' página, P coluna, onde.

Je:

de
~,e

x 04.04.2.0 Cheddar (queijo ame-

rtoanoi

x 05.14 Ambar-cínaento

(vambar-

Oartórto.
Leta-se:
x 04.04.2.01 Cheddar (queijo ameríeanot
05.14 .êmbar-Olnzento C'amnargl'lS"),

grís") , Cartório, .,.

Na 2:J.· página, H coluna onde se
Ui:
preparações para fim dietético 'ou

para usa culinário: Farinha de ceveda
20.01 Legumes hostatlças e n-atas
preparadas -, ..

Leia-se:

,

x 19.02.0.03 preparações para nm
dietético ou para uso culinário: Fa-

rinha de cevada

20.01 Legumes, hortaüças efrntas
preparadas '"

Na mesma página,
Se lê:

2~

coluna, coõc

x 20.06.2:05 De pêSSegos
x 20.06.2.06 DE ginjas
25.27 E3teatito natural em bruto, '"
x 25.27.0.02 Em pó (talco)
Leia-se:
_
x 20.06.2.06 De glnjas
25.27 zsteatãto natural em bruto. '"
x 25,27.0.01 Em bruto
x 25.27.0.01 Em pó (talco)

Na página 3; 1:). coluna, onde se
lê:
x 30.03.9.99 Outros: com base ...
dos tecidos ede matosos: com '"
x 30.05 Outras reparações e ' ..
38.12 Preparações para arestos e
mordentes, ...
x 38.12.1.01 Para texteis: ... 'ou
de andloca
x 43.01.0:'05 De nu ia
44.13 Madeira ... com entalhe e
seemehantes
44.27 übra."l. de marcenaria ... cabides, caodíeírcs e ...
46.02 Material de trancaria, teetdo ...
.
Leia-se:
x 30.03.9.99 outros: com base ..•
dos tecidos edematosos ; com ...
x 30.05 Outras preparações e .
38.12 Preparações para aprestos e
mordentes, ...
x 38.12.1.01 Para texteís: ... ou
de mandioca

x 43.01.0.05 De nútrla
44.13 Madeira ." com entalhe. e
«emelhan tes
,44.27 Obras de marcenaria ... cabídea, candeeiros, e
46.02 Material de trançaría, tecido .,.
Na mesma página 2~ coluna, onde
&e lê:
.
x 49.01.1.03 Outros
x 57.11.0.99 Outros: de pita.
x 59.04.0.03 De sal
60.04 Roupa ... sem jsorract
62.01 Roupa de cama,
Leia-se:
'I( 49.01.1.99 outros
x 57.11. 0.99 Outros: serapílherra
de pita
x q9.04.0.03 De staat
60.04 Roupa' ... sem borracha
62.02 Roupa de cama, ...
Na página 4, 1J1. coluna, onde se
lê:

..

956.00 Mater1a1,.c; vcectars
Concessões Outorgadas

lução 12

(I).

Reso-

de 1951, da ...

Leia-se:
95'.06 Materilais veeetars
.
Concessões outor(jldas
Resatueõo ·12 (l) ,de 19 de setembro ae
1961, da ...
Na
página" 2~ coluna, onde

se lê:

mesma

01.05 Aves de Capoeira, Vivas
01. 05.1. 00 Galinhas
01.05.1 Galinhas

rete-se:

01.05 Ave$:. de õapoetra. Vivas
01.05.1 Galinha. -

Aros

00 iF'oJ;lER !];XECUTIVO

Na página 5, ll!- coluna, onde se
lê:
04.01.2 Creme de Leite (natal)
Leia-se:
04.01.2 Creme de Leite (nata)
Na mesma página, 2l!- coluna, onde
Se lê:
04.04.9 Outros
04.04.9 Outros
x 04.04.9.01 Requeijã-o
Leia-se:
04.04.9 Outros
x 04.04.9.01 Requeijão

Na página 6 te .coluna- onde se

lê:
x 05.14.1.07 Tiróides

Leia-se:
x U5.14.1.07 Tlreóides
Na página 7. l:J. coluna, onde se

lê:

11.02 aõmotas e '"

pérolas. arti-

4OS, esmagados .. ,

x 12.07.0.11 Guaraná
Na página 8, 1l!- coluna, onde se
lê:
x 13.01.0.02 onoquüc, (Iingue de
bOI)

14.01 Matertals ". em cestaría ou
espantaria (vime- '"
x 14.01.9.01 Em bruto - "Hotem"
alha de cereais ...
x 14.03 Em bruto
14.01.1 De porco
Leia-se:
x 13.01.0.02 Onoquíles (üngua de
boi)
14.01 Materiais ... em cestorla ou
espartaria (vime ."
x 14.01.9.01 Em bruto - "Retem",
palha de cereais '"
x 14.03.1.01 Em bruto
15.01.1 De porco
Na. mesma página, 2J:1 coluna, onde
se lê:

11.06 Farinhas e
.4 arrurruz saIeo e das demais ...
11.01 Sementes e produtos olea-

x 15.07.1.17 (12) De tungu
x 15.07.2.17 (12) De tungu

ghlOSOS•••.

x 15.07.1.17 (12) De tueigue
x 15.07.2.17 (12) De tungue

x 12.01.4.02

uosos

(04)

Para

outros

Leia-se:
11.02 Sêmolae e .,. pérolas, parttdos, esmagados ".

11.06 Farinhas e
arrurruz, saIepo e das demais
.
12.01 sementes 'e frutos cleagínosos, '"
.
x 12.01.4.02
(04)
Para outros
usos
.
.
Na mesma página. 2(1. coluna, onde
Se lê:
x 12.U1.5.02
(05)
Para outros
uosos
x 12.01. 9 .12
(08)
Para outros
'1$0.

x 12.01.9.22

(08)

para

outros

(08)

Para

outros

(08)

Para

outros

(05)

Pa,ra

outros

(06)

Para

outros

(07)

Para

outros

(08)

Para

outros

(08)

Para

outros

usos

x 12.01.9.12

UOS""

x 12.01.9.22.
~OSOS

x 12.07.0.08 P

x 12.0. 4.11 G .ar a
Leia-se:

x 12.01.5.02
usOs

x 12.01.6.02:
,,-,os
x 12.01. 7.02

usos

x 12.01.9.12

usos

x 12.01.9.22

mos
x 12.07,0.08 Plrelra
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Leia-se:
Na págfna gllt 1~ coluna, onde se
lê:
15.1 Gorduras e óleos animais .,.
Leia-se:
15.12 GOrduras e óleos animais ...
N~ mesma página, ae coluna,' onde
Se le:
x 17.02.1.03 Levulose
(Frutose)
Levulose - rutose
17.03 Melaços ncl v descorados
17.05 Açúcares ... baunilha oun
Icem ...
19.,02 Preparado para ." ou extratos de m e, inclusive com ad cão
de catan '"
20.01 Legumes,
especiarias.
ncstarda e açúcar
x 17.02.1.03 Levulose (Feutose)
Levulosg - Frutose
17.03 Melaços, Inclusíve descorados
17.05 Açúcares ... baunilha ou 301'tifical) com '"
19.02 Preparados para .. -, ou extrato, de malte. inclusive com adição
de cacau ...
20.01 Legumes.
especlartas.
mostarda e açúcar
Na página 10, 2(1. coluna. onde Se
lê:
21 .03 Farinha de mostarda mostarda preparada
Leia-se:
21.03 Farinha de mostarda e mostarda preparada
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Na página 11 lI). coluna. onde se
lê:
23.02 Farelos, sêmeas e o • •
23.01.9 Outros
X 23.02.001 Farelos
x 24.02.2 Extratos e fumos

Leia-se:
23.ü2 Farelos, sêmeas e ...
s 2J.02.0.01 Farelos
x 24.02.2.01 Extratos e sumo,
Na mesma página, 2']. coluna. onde
se lê:
25. (J9 'ferras
25.11 Sulfato ". exclusão do do

de .oãrto

25.15 Mármore ., de densidade ,alJ

te igualou ".
x 25.15.3.02 Serrados
25,16 Granito. .,. pedras ce cacz
ia ou de construção
Leia-se:
225.09.2 Terras
20.11 aurrato ... exclusão do óxido de bário
25.15 Mármore ... de densidade
aparente Igualou ' ..
x 25.15.lJ. 02 Serra'Clos
25.16 Granito, ". pedras de can-

taria ou de -construçao ...

Na página 12, 1~ coluna, onde se
lê:
32.02 'Ianínos .•• de galha água,
e seus .. ,
x 32.02.1.01 De ao la
32.04 De origem animal

Leia-se:
32.02 Taninos... da galha e aguae seUs ...
x 32.02.1.01 De acácia
32.04.2 De origem animal'
Na págíoa 13, U. coluna, onde se
lê:
43.02 Peles de, peletelra ccurtída
ou ....
x 43.02.2.01 Resíduos e retalhos
43.02.2 Resíduos e retalhos
x 43.02.1.05 De ovinos (astrakan, •..
x 43.02.1.99 outro,
.
43.03 ,peles
de
peleteíra,
em

obra .,.

x 43.03. 0.01

obra ...

43.04.
cíaís.

Peles

Peles
de

peleteíra em

peleteíra

artífí-

x 43.04.0.01 Pe les de peleteíra artificiais, '"
Leia-se:
43.02 Peles de peleteria .curtlda nu
x 43.02.1.05 De ovinos (Astrakan, .. ;
x 43.02.1.99 Outros

43.02.2 Resíduos

e retalhos

x 43.02.2.01 Resíduos e retalhos
43.03
Peles de peleteírra,
em
x 43.03.0.01 Peles de peleteria, em

obra ...

43.04 Peles

de

.

peleteria arnn-

cíaís ...
x 43.ú4.0.ül Peles de peleterta ar-,
ttncíaís, .,.
Na página 14, 1~ coluna, onde se
lê:
44.09 Arcos ". ou rttes:
ascas
utilizadas na '"
,
44 .13 Madeiras (inclusive tacos e
frisos para assolahos ...
Leia-se:
44.09 Arcos '. ou fitas; lasca; utilizadas na ...
44.13 Madeira (inclusive. tacos, e
frisos para assoalhos '"
Na mesma página, 2~ coluna onde
se lê:
44·.18 Madeiras
chamadas artificiais ou "reconstituídas, ...
44.23 Obras de carpintaria de arm~ções

46,02 Material de trançaria, .. em
formas lacas inclusive ".
46.03 Obras '. das posições 46,01
46.02; ...

47.0.1 Pastas mecânicas

Leia-se:
44.18 Madeiras chamadas, artifIclaàs ou reconstituídas, ...
44.23 Obras de carpintaria e peças

de armações ".
46,02 Material de trançaria...
em formas planas inclusive .,. .
46.03·0bras ". das posições 46.01
e 46.02; ...
.
47.01.1 Pastas mecânicas
Na página 15, lI!- coluna, onde se
lê:
.
48,14 Artigos ,.. em blocos, envelopes sacos, .,.
49.Ü'1' Livros .. , irnclUSive fôlhas

soltas
49.09 cartões postais 1
semelhari-.
tes. ilusstrados, obtidos
.
Leia-se:
Leia-se:
48.14 Artigos
em blocos, envezopes, sacos, .. ,
49.01 Livros
inclusive com tôlhas soltas
49.(}9 Cartões postais, .,. semeíhantes, Ilustrados, obtidos, ...
Na mesma página, 21!- coluna, onde
se lê:

x 61.06.0.99 Outr

61.10 Luvas, meias, peúcas e arte;
fatos .,.
x 62.01.0.02 (02) De a godâo
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Leia-se:
61.06.0.99 outros
61.10 Irzvas, metas, peúgas e arte-

X

fatos ...
x 6Z.<H.0.02 (Om De algodão
Página 16 Iª' coluna
Onde se lê:

x 62.03.0.01 De benequém
63.0 Vestuários ... ou artigos par

aguarníçâo

Leia-se:

x 62.03.0.01 De henequém
63.01 Vestuário ... ou artigos para
guarniçâc
Em seguida, exclua-se o "Código"
63. OZ' e o que se segue em sentido ho,

rtzontal e, ainda, inclua-se:
x 63.01. 0.01- Vestuário e acessórios
de vestuário. roupa de uso domestd,
co ou artigos para g-íarniçâo de interiores (com exclusão dos arveratos
das posições, 5-8.01, 5-8.0Z e 58.03),
de matérias texteis, calçados, ahapêua
e artefatos de uso semelhante de
qualquer matéria que apresente evldentes sinais de uso e que .ejscn ímportados a, granel ou em fa.rdos, sa",
cos ou acondicionamentos semelhan-

teso

Onde se lê:
x 64.05.01.0 Partes componentes ...

x 65'.Q12.0.01 De junco
x 65.02.0. Outros.
.
65.0 'ruas para, guarnição..•
Leia-se:
x 64.05. 0.0'1 Partes componentes ...
x 65.02.0.02 De junco
x 65.02.0.99 Outros
65.07 'rtras para guarnição ...
2<).

coluna
Onde se lê:

68. (J5 Pedras de amo er ou polir... _

Leia-se:
68.-05 Pedras de amolar ou polir ...
Em seguida ao l/Código" 68.05.01.01,

Inclua-se:
68. 09 Paénéís, chapas blocos e semelhantes, de fibras vegetais, fibras
de madeira, palha, cavacos ou resf,
duos de madeixa, aglomerados com
cimento, gêsso OU qualquer outro ag1omerante mineral
Onde se lê:
68.10 Manufaturas '" à base de
g&se
68.10, Manufaturas de gêssc ou de ...
x 68.15.0.-01 Fôlhas e lâminas de
mica
69.01 Tijolos, ladrilhos ... de .dliu-

sonos, "Rieselgur", farinhas ".• ter-

rassüícos as semelhantes
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Leia-se:
68.10 Manufaturas ... à base de
gêsso
x 68.10.0.01 Manuãaburas de gêssc
ou de ...
x 68.1,5. o.01 Fôlhas ou lâminas de
mica
69.01 Tijolos, ladrilhos, .}. de in...
sufóríeos "Kiesselguir", farinhas
terras silicosas semelhantes
Em seguida ao "Código" 69.01, in,..

clua-se:
x 69.01.0.01 Tijolos, ladrilhos, lajes
e outras peças calorífugas deúerras
de .tnrusóríos, "kieselgur", farinhas
silicosas fósseis e outras terras süíco. sas semelhantes
'
Página 17 ,2~ coluna
Onde se lê:
70.07.9.01 Vidros para chapas fo-

tográficas
70.01 Garrafas, gaerafôes .. "
70.13 Objetos de vidro para ... toucador, cr.tórío, para ornamentação...
94.02 Mobiliág.'io médíco-círúrgíoo,
tal como: meses de ...

Leía.se:
x 70.ú7 .9.01 Vidros para chapas rotogréríoas
70.10 Garrafas, garrafões ..•
70.13 Objetos de vidro para ... tou,
cador, escritório, para ornamenta..

cão ...

94.02 Mobfllázio médíoo-clrúrgrcc,
tal como: mesas de ...
Na 1?- página, 1? coluna, onde se
lê: x OS.14 Ambar-cinzento ("e..mbar ...
gris")",

Castóríc... Leia-se:

05.14

Ambar-cínzento C'ambar-gris") Cas..
tório...
'
Na página 8, 1~ coluna, onde se lê:
14.01 Materiais
em cesteria ou espantaria (vime
Leia-se: 14.01 lVLa~
teríeis ... em cestaria o u espartana
(vime...
.
Na página 9, 2'!) coluna, onde se lê:

x 17.(}2.1. 03 Levulose (Frutosej r.evulcse - rutose 17.03 MelaÇOS ncl v
descorados 17. OS acúcares... baunilha
Ou j com ... 19.02 Preparado para...
ou extratos de m e, inclusive com ad
. çâo de Cf.l.c>3"U ••• 20.01 Legumes, ... especiarias, nostarda e açúcar. Leia-se:
x 17.02.1. 03 r.evmose (Frutose) Levulose - Frutose 17. 03 Melaços inclusivs descorados 17.05 Açúoares ...
baunilha ou artificial), com ... 19.J2

Preparados par.a... ou' extratos de
malte, inclusive com adíçâo de cacau ... 20.01 Legumes ... especiarias,

mostarda e acúcar ,
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Na página 11,2:). coluna, onde se lê:
25.09 Terra-s. Leia-se: 2S.09.2 Terres.
Na página 12, 1l). coluna, onde Se lê:
~. 02 Taninos... da galha água, e
seus... Le'a-se: 32.02 Taninos ... da.
galha à água, e seus ...
Na página 13, li!- coluna, onde se lê:
43.03 Peles de peletelra, em obra...
Leia-se: 43.03 Peles de peleteria, em

obra ...
N$. página 16, 2~ coluna, onde se lê:
69.01 'rtjotos, ladrilhos, ... de ínfusórros, "Rdeselgur". farinhas... ter..;

rassíl'cos as

semelhantes.

Leia-se:

89.01 Tijolos, ladrilhos,... de ínsufó-

rire, "Kíeselgur", terínhaa.. . terras
silicosas semelhantes.
DECRETO N° 53.605 -

DE
FEVEREIRO DE 1964

25

DE

Relijiça o enquadramento de cargos
. e funções do Instituto Brasileiro

de Gecçrafia e Estatistica, tendo
em vista os Processos ns. 1.65'7-63
e 150-64; da, Comissão de Claesiiicação de Cargos.
Na primeira página, 2a coluna. no
Arl. 19, onde se lê: .. , pelo Decreto
nv 5.367, de 11 de...... Serviçal
(GL.100), Cíne (P. 501) ,.... apro,
'sado pelo Decreto n 9 2.135 de 17

Leía.se:
Relaçâc nominal a que se -refere o
Art. 19 do Decreto nc 53.Ü05, de 25de fevereiro de 1964.
Na página 2.123, no 19 Quadro, 11a
coluna Total de Cargos do Enquadra, .
mente, onde se lê:
2

2

Exclua-se o segundo.
NO mesmo Quadro, nas Observa.
ções. onde se lê: '" limite para a.
arreia de Artífice, ...
Lela.se:
... limite ::::-,~'a a carretra de Artlfice,...
Na mesma página, no segundo
Quadro, na coluna. Código do Enquadramento, onde se lê: AF~lOl
Leia-se:

A.105.
,DEO:RJNI'O N.Q 5-3.641 -

Dispõe eõore o tumcicmamento do Gru.
po de Executivo de Racioruüizaciia
da Cafeicultura (CERCA).
.

Na pág ; 2.129. 2.:). coluna..

Nas assinaturas, onde se lê:

de •••

João Goulart

... ' pelo Decreto nc 51.367, de 11
de .... '. . Serviçal (GL. 102), Oíne-

Joã.o -Goulart

aprovado pelo'
Decreto ne 52.135, de 17 de ...
i\Ya página 2.127. 1~ coluna, onde
se lê: Relação Nominal a que se re_
fere o lU·t. do Decreto ...
Leia-se:
Relação Nominal a que _se refere o
Art. ~1° do Decreto ...
Na mesma página, 4:]. coluna, onde
se lê: 15 - Lourdes GOn Rabello.
Leta-se:
15 - Lourdes Gonçalves Rabello.
Na página 2.128" Na Série de eras,
se jmcadernador, onde se lê: Código:
técnico (P.

5:)'1),

••••

DE 2-8 DE

FEVEREmo DE 1004

Egydio Míchaelsen
Leia-se:
Egydío Michaelsan
Ney Galvâo

Oswaldo Lima Filho
DECREI'D N.9 ;}3.648 FEVEREIIH

DE

2:& DE

DE 19ó34

Dispõe

eõbre a 'distribuição de créditos orçamentários atribuídos ao
Conselho Adminit>trativo de tiete-

sa Econômica.

No art. 2.9, onde "e lê:

3.',1 üiste Decreto entrará

Na mesma página, 3lt coluna, onde
se lê: Relação nominal a que se refere o AI't. do Decreto nc .... de ..

Leia-se:
Art. 2.9 ~te Decreto entrará
Nas assinaturas, onde Se lê:
Joã<Y Goulart
Leia-se:
João oouiart

de •• de 196

Ney Galvão

AA06.10

Leía.se:
Código: A.406.10.C
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DEORETQ N9 53.671 ....,...

DE

9

DE

MARÇO DE 1964

Aprova o Sistema de Classijicaçãode
Cargos
e de Icemumeração âa
SUDENE.

Na l~ página, te coluna, ca;pft:.llo I,
art. 19 onde se lê: ... Supertntendêneía do Desenvolvimento de atrtbuíçôes
e responsabílídadea. Ieía-se: ' .. Büpertntendêncía do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE fundamentados .no estabelecimento de atrihui.
çôes e responsabilidades.
Na pág . 2.363, -io Anexo I, na última l.mha, onde se Iê i ..• SP. 101.
02.3.V.10, leia-se: .. , SiP. 101.02.00.
V.10
N.a pág , 2.364, na 2l). coluna, em
seguida à Série de Classes Bibliote-

conomia, inclua-se: Classes Técnico
Assistente de Biblioteconomia .. ,
Na pág. 2.3650, 1~ col-me, em segui;
da à, Série de Casses 'I'cpogradh., inelua-se: Classes Técnico Assistente de
Topografia .,.
'
'Na 2~ coluna, na linha ccrrespondendo a Botânico I, onde se
102,021.1.A I, Leia-se: 102.02.1A1
Na pâg , 2.367, 2~ coluna, na linha
'correspondente a Assistente. Social I,
onde se lê: TEU. 18.03.1 C, leia-se:

.ê- ..

TEU.108.03.1 C

Na linha correspondente a Assis,
tente Social n, onde se lê; .. TEU.
lOS.Q3.2. A, leia-se:TEU. 1'08.03.2.
A 1

-DE;CP..ETO NQ 53.636
MARÇO DE

DE

13

DE

1964

Cancela benefício de i s e n ç ã o de
quaisquer taxas e impostos federais,
relativos a importação de eq't!ipa~
-mento consignado à emprêsa »cóco
'Alimentar de Alagoas S. A/', de
Maceió CAL).

Na página. 2.596, 2 a coluna, no
i tem 6, em 'especificações, onde se lê:

. .. no máximo que cobrem o corpo
máximo que cobrem o corpo cilíndrico da garrafa ...
Leia.se:
.. , no máxímc que cobrem o cor;
po cilíndrico da garrafa ...

'

Na pãg; 2.369, onde se lê: 'I'écncio
em Desenvolvimento Social UI, leia-se: Técnico em Desenvolvimento Social UI
Em seguida às expressões 'I'écníco
Auxtlía.r de Desenvolvimento Social
do padrão B do Anexo XV, incluase: XVI
DECRETO N'? 53.6'85 -

DE

13

DE

MARÇO DE 1964

Declara

.prioritàrie ao âesenootut:
do NOrdeste, para efeito de
isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importaçtlo dos
equipamentos novos, sem similar
nacional reçistrcuio, neste descritos
e consignados à emqnésa "comer:
cia! e Industrial de Salvador S. A.",
de Salvador (Ba).

menta

No preâmbulo, onde se lê: ... pela
emprêsa "Comercial e Industrial
S. A ......

Leia-se:
... pela emprêsa "Comercial e rndustríal de Salvador S. A ......
Na página 2.595, 2~ coluna, no
item 3, na coluna de especificações,
onde se lê:
jôgo completo de
ferram para ...
Lera.se:
... jôgo completo de ferramentas
para ...

DECRETO N° 53.696
DE 13 DE
MARÇO DE 1964
Declara prioritária para o desenvolvimento do Nordeste, para efeito
de isenção de _ quaisquer taxas e
impostos federais, a importação de
equipamentos lWVOS, sem simiuu:
nacional registrado e consir/nados
à Companhia Agro' Fabril Mercan~
til, de Recife, Estado de Pernambuco.

rsxctua.se a penúltima linha do 801'por ser repetição.
Na página 2. ecs, no item IT das
Especificações, onde se lê:' •.. gaiola
e servo feria provida...
Leia-se:
.. .gaíola e servo' preto provida
tígo
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(';') DECRETO N,tO 153.7116 MARÇO DE

DE

17 DE

1964

Retifica o enquadramento de cargos
e junções do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários, consta'ntes dos Processos números 67-64, 68-64, 69-64 e 7ll-64,
da. comsesõo ãe Classificação de

Cargos.
("") Retificados. Os anexos no

Diá~

rio Oficial de s é 27 de 'Julho de 1964.

DEORETO N9 53.774 -

DE

20

DE

MARÇO· DE 1964

Cria junções gratificadas no Ministério da Agricultura e dá outras pro-

vidências.

Na página nv 2.926, na coluna Si-

tuação Nova, onde se lê:
14 - Chefe Fazenda Regional
Bananal do Norte - RJ ..•

Leia-se:
14 - Chefe Fazenda RegioMl
(Bananal do Norte - ES,
DECRETO N° 53.789 -

DE 20 DE

Na ·3:" coluna, na alínea d) do item
I do art. 14, onde Se lê: em folhas
próprias ...
Leia.se:
. .. em fichas próprias ...
No item XXII do art. 15, onde se
Lê: XXII - ou suspender ...
Leia-se:
XXII - multar ou suspender...
Na página 2.829, na la coluna,
onde se lê: V· - propor ao Chefe da
A I-PFC

Leia-se:

V - propor ao Chefe da A I-DFC
Onde se lê:
Art. 17 .... ~ ........•

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

~

.

m - executar os serviços que lhes
foram ...
Leia.se:
Art. 17

,.

iil '.:..:' ~~~~ü.ta~· 'o's' 's'e'rviços que lhes
forem ...
No art. 19, onde' se lê: ... ou encargos que lhe forem determinados...
Leia-se:
... ou encargos que lhes forem determinados ...
DECRETO N9 53.909

DE

7

DE

MARÇO DE 1964

MAIO DE 1964

Aprova o Regimento da Agência do
Departamento Federal de Compras
em São Paulo.

Aprova
Regulamento sôbre a
ministração, aplicação e eontrôle do
Fundo Nacional de Investimentos
Ferroviários.

Na página 2.828, l lt coluna, no ar.,
tigo 19 onde se lê: pelo Ministro dos
Negócios da Fazenda.
Leia-se:
pelo Ministro de Estado dos Negocios da Fazenda.
No art. 3° do Regimento, onde se
lê:

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

'jurmr de Revisão de Requisição ...

Leia-se:

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

'

Turma de Revisão de Requtsíções...
No art. 11, onde se lê: .. , requisições, à desígnação.,..
Leia-se:
... requisições, quanto à deaígna;
ção...
Na 2~ coluna, na alínea a) do item
rrr do art. 12, onde se lê: a) preces,
Sal' das encomendas;
Leia-se:
a)
processar o fa turamento das
encomendas;

°

oa:

Na ementa, onde se lê: ". sôbre
a administração do Fundo Nacional de
investimentos Perroviários ., .
Leia-se: ... sôbre a administração,
aplicação e contrôle do Fundo Na..
cional de Investimentos Ferroviários.
Na letra a) do are. 2Q, onde se lê:
a) '" Plano Ferroviá.Tia ...
Leia-se: a) ". Plano Ferroviário ...
Na letra b) do mesmo artigo, onde
se lê: b) ... patrímonais, ...
Leia-se: ". bj •.. patrimoniais, ...
Nà § icno art. 59, onde se lê: '"
mediante proopsta '"
Leia-se: ... mediante proposta ..•
No art. 6 9 , onde se lê: (art. 79, letra
do Regulamento Interno do
DNEF) ,

'"

Leia-se: .,. (art. 79 letra E do Regulamento Interno do DNEF) , ...
Na letra b) do mesmo artigo, onde
Se lê: ... visando acentuar ecréscimo '"
Leia-se: '" vísandc - acréscrmo ..".
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.Na letra a) do art. 79, onde se lê:
. " indispensáveis a execução dos
programas
.
Leia-se:
indispensáveis à execução dos programas ...
No § 19 do arb 8", onde se lê: ...
que lhes foram atrfbuídas ...
Leia-se:
que lhes forem atribuidas ...

No art. 26, onde se lê: ... ao uesaoal organização. - Leia-se: ...- ao
pessoal da organização.
No art. 31, onde se lê: ... submeterá à aprovação... - Leia-se: .. ,
submeterá à apreciação ...
No item 2 do mesmo, artigo. onde
se lê:
2

.

Anteprojeto ...
Leia-se:
b)

DECIRETO N9 53. ~H'5
MAIO DE 1964

11.

DE

DE

Altera a redação dos arts. 3.9, 12, 13,
14 e 29 do Decreto n.9 51.872, de 1.9
ae abril de 1963.

Página 4.123, 3l.t coluna, na alinea b
do Art. 29, onde se lê:
. .. bem como a'elatóríos sôbre o anoamento.. . Leia-se: ... bem como
relatórios mensais sôbre o andamento ...
Na alínea c da mesma citação, onde
se lê: ... ordem técnicas encaminhadas à Assessoria; Leia-se: ... ordem
técnica encaminhadas à Assessoria;
da citação

DECRETO N° ,53.920 MAIO DE 196"4

DE

-13 DE

AprOVa o Regulamento dos Estabelecimentos de Intenclê-ncia da Aeronáutica.

Em seguida ao art. 35 do Regula..
mente, 'onde se lê: Capitulo W Leia-se: Oapitulo VI.

2

..

a) Anteprojeto ...
No fêcho do Regulamento, leia-se:
Brasília, DF., em 13 de maio de 19M.
DEORETO N9 5-3.953 JUNHO DE 19€4

53.921 MAIO DE 1964

Aprova- o Regulamentado

DE

13

DE

O Presidente da Repúbli-ca, usando
da atribuição que lhe confere o ertigo 87, item I, da Constituição e nos
têrmos do art. 23 do Decreto-lei número 421, de 11 de maio de 1938,
decreta:
Art. 19 :Ê concedido reconhecimento
à Faculdade de Economia do Vale do
Rio dos Sinos, de -São Leopoldo, Es.,
tado do R10 Grande do Sul.
Art. 29 àste Decreto entrará em vi..
gor na data da sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
CASTELLQ BRANDO

Flávio Lacerda

Depósito

Central de Intendência da Aeronáutica.

8 DE

Concede seomnecsmento à Faculdade
de &conomia do Vale do Rio dos Sinos, de, São Leopoldo, Estado do Rio
Grande do Sul .

H.

DEORETO N9

DE

DEORJETO N9 53.954 -

DE

8 DE

JUNHO DE 1964

No art. 19 do Regulamen~o, onde
Concede reconhecimento a cursos ao
lê: ... SU[Jrim~nto das vresponsaConservatório
Musical
"Sagrado
bilidade.. ..,..... Leia-se:
SuprimenCoração de JesÚ8", de São Paulo.
to da responsabílíde..de .
No item 8 do art. 79 do mesmo Reo presidente da República, usando
gulamento, onde se lê: .... subdire··
da atribuição que lhe confere o ar ..
tor de Intendência... - Leia ·se: .•.
tigo 87, item I, da constituição e nos
Subdiretor de Provisões de' Intendêntêrmos do art. 23 do Decreto-Ieí núcia...
mero 421, de H de maio de 1938, deNo art. 21, onde Se lê: ... Esquacreta:
drão de Serviço, e ... que pertença à
organização. - Leia-se: ... EsquaArt. 19 E' concedi-to reconhecimento
drã-o de Serviços, e ... que pertençam aos ClU"EQS de Instrumento, Canto e
à organização.
.
Oomposíçâo e Regência do conserva68

no !PODER

ATOS

tório Musical "Sagrado Coração de
.Iesús", de São Paulo.

Art. 2Q li:ste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de junho de 1964, 143Q da
Independência e 76Q da República.
H.

O,..STELLO BRANCO

Flávio Lacerda

C') DECRJEmO N° 53.962 -

DE

10

DE

, JUNHO DE 11004

Retifica o enquadramento do pessoal
do MiniStério da Marinha, aprovado
pelo Decreto nf? 51.527, de 31 de 1u.
tno de 1962.
(*)

nenncedos os anexes no Diá-

rio OliGial de 20··de julho de 198'4.

DECRETO NQ 53.967 - DE
JUNHO DE 1964

16 ,DE

Regulamenta o art. 37 da Dei número 3.244, de ·14 de agôsto de
',1957, e dá outras providências.

H.epublica-se

parte da retificação.

por ter saído-com
o.o, de 24:6.64:

incorreções no

Na 3~ coluna alínea b do Art. 39,
onde se lê: ... em quantidade e emalídade equivalente à de origem .. : Leia-se: .,. em quantidade e qualidade equivalentes à de origem: ..
DECRETO NQ 53.968 - DE 16 DE
JUNHO DE 1964
Beeetruiura no Ministé710 das

Rela~

ções Exteriores a Comissão, NacionaZ da organização das Nações
Unidas para a Alimentação e a
Açrtcuuvra (FAO) e dá outras proviclênci:as.

Na página 5.1;l5,-'H coluna, no artigo 2Q , onde se lê: ... no exame e
formulações da política ... Leia-se:
i :: no exame e formação da polítdca •••

~XECUTrvO

DECRETO N° 53.9'/0 JUNHO DE 1964

DE

17,1)1i

Aprova o Reçtmentc Interno da Comissão de Ali.mentação das Fôrças
Armadas.. do
Estado-Maior deU
Fôrças ArmCàias.

Na primeira página. na 29. coluna.
no Capitulo n, onde se lê: 2) Grupo
de Representantes, do Exército. Um
oficial .... representante do ME·
Leia-se: 2) Grupo de Representantes
de Exército. Um of.cíal .... representante do EME;
Na página 5.514, na la coluna onde
se lê: 8) .... do país e do estúmgeiro~ ". Lei9:-se: 8)
•.•• do país ou
do . estrangeiro, ....
DECRETO N.9 53.972 JUNHO DE 1964

DE 19

DE

Autoriza o Mintsterio da Fazenda a
dar garantia do Tesouro Ncici01Ud
à. operação ele crédito que menClOna.

Na primeira página, 3.a coluna,
Na data: do Decreto, onde se lê:
Brasília, em 17 de junho de 1964;
143Q da ...

Leia-se:
Brasília, em 19 de junho de 1964;
143º da '"
DECRETO N.• 53.973 -

DE

19

DH

JUNHO DE 1964

Abre pelo
Ministério da Viação e
Obras públicas o crédito esPecial
de cr$ 23'.270.000.000,00 pa-ra o 1 m .
'
que menCUMW.

Na primeira página, 4.0. coluna,
No preâmbulo, onde se lê:
· .. de 11 de dezembro de 1963,
Leia-se:
de 11 de novembro de 1963.
Na página 5314, V' coluna.
No Art. l.Q, onde se lê:
· .. a seguir discriminados:

Leia-se:
a seguir discriminadas:
Na alínea b) do item m, onde se
lê:

· .. Santo Estevam, tpaoostã, e Ser-

No Art. 6°, onde se lê: .,. para o
estudo de problemas - Leia-se: ."
~ara o eetuóo de problemas espeeí-

ra Preta, ...

flC08.

~I€l1:"a

Leia-se:
..... Santo Estevam,
Preta, .,.

Ipacastá e

AToS

no

PoDER ExECUTlTO

Nas assinaturas, onde se lê:
Otávía Gouveia de Bulhões
Leia-se:

(") DElCRJE'I1O N' '53.936 JUNHo DE :1964
Transfere concessões

DI::

22

DE

JUNHO DE 1964

nectara de
utilidade pública, para
tine àe
desapropriaçao, conjunto
residencial edificado em terreno da
U11:ião, situado no Estado da Guanabara, na antiga "Chácara do AZgodão"

No. primeira página 1? coluna, no
Preâmbulo, onde se lê .,. do art. •
da Constitu:ção,...
dovDecreto-Lej
n? 3. 65, de 21 de junho de 1941 e ...
- Leia-se: ... do artigo 87, da Constituição, ... do Decreto-Lej nv 3.365,
de 21 de junho de 1941 e... - No
Art. 19, onde se lê: ... Fernando de
Magalhães, B. Estela. Camínhoá•..•
_ Leia-se: ". Fernando de Magalhães, D. Estela, Camínhoá....
N9 53.978 - DE 22 DE
JUNHO DE 1964

DECRETO

Altera a antiga Tabela üniea de Extranumerório-mensausta do Ministério â à Fazenda e dá outras 'prO..

oiâênctas •
No art. 2°, onde se lê: '" Francisco Zorlengo Loverro, ". L'eia·se:
Francisco zertengo Loverro, '"
Na" Tabela, na Síêuaçâo Anterior,
na coluna número doe funções na parte referente a Escrevente-Dactilógrafo .na 21.\ tinha .onde se lê: 69 leia-se:
99. Na relação ncminaí, onde se lê:
12. José Antônia de Inglez, Ieía-se:
12. José antoníade Inglez
DECRETO N' 53.981 JUNHO DE

1964

de

DE !!6 ""
radiojU6tto

ao Govêrno do Estado de Goiàe

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 53.977 -

44)1

DE 23 DE

O Presidente da República, usande
das atríbuíçôes que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal, e tendo em vista o que COIlS.
ta do Proc. n.c 1.320·63, do Conselho
Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. 19 Ficam transferidas, na forma do art. 94, item 3, letra "a" do
Reguãamento dos Serviços de RMUO.rusão, ao Govêrno do Estado de
Goiás, através do consórcio de Em.
prêsas de Radíofusão e Notícias do
Estado (CERNE), as concessões cutorgadàs à Rádio Jornal Brasil Centraj S. A., pelos Decretos números
27.112, de 29-8-49 e 636, de 1-3-62,
para estabelecer, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, estação de ra·
dícíusãc em onda média e tropical,
respectívamente nas freqüências de
1.27Q kc/s e 4.965 kc/s,
Parágrafo único. O contrato decai'..
rente desta transferência obedecerá.
às cláusulas que com êste baixam rubrteadas pelo Presidente do Conselho Nacíonaj de Telecomunicações e
deverá ser assinado dentro de 60 {SeSsenta> dias, a -ontar :h\. data. dêstê
decreto no Díôrio oncuu, sob pena
de se tornar nulo, de pleno direito. o
ato de transferência.
-Art: 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
~

Brasília, 26 de junho de 1964; -rssda Independência e 76.9 da Repúbltca .
H.

CA8TELLQ BRANCO

(*) Os anexos a que se refere o texto foram publicados no Diário 0t'.cial

de .13 de agôsto de a964.

n

DECRJETQ N' '53.9'87 -

DE 26 ""

Ju:NHO DE 1964

ao

Altera a lotação numérica da PMte
Permanente do Quadro de Pessoal'
do Ministério de, Fazenda.

Outorça concessão ao Gcnêrno

ES-

No art. 19 , onde se lê: ... 27 de
janeiro de 19568, para ... Ieda-se:
27 de janeiro de 1956, para '"

O' Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 87, item I, da COnstituição ,Fe-

tado de Goiás, para estabelecer
uma eetcçõa radiodifusora.

ATOS DO PODER [EXECUTIVO

de" al, e tendo' em vista o que consta
do Processo nv 1.320-63, 10 COnselho
Nacional de Telecomunicações, decreta:
Art. Iv Fica outorgada concessão
ao Govêrno do Estado de Goiás nos
têrmos do art. 28, do Regulamento
«íos Serviços de Radlcduíusão para,
através do Ccnsórcío de Emprêsas de
R\ldiodifusálo

e

NlOtíc~ai5

do

l!:sta~do

(CERNE), estabelecer, na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, sem direito
:de exclustvldade, uma estação de radícdífusão, com oaf'reqüência de 9-.755
kcs.
Parágrafo único. O contrato decorrente desta concessão obedecerá às
cláusulas que com õste baixam, ru-

brlcadaa pelo presidente do Conselho
Nacional de Telecomunicações, e deverá ser assinado dentro de 60 isessenta) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto no DZário Oficial, soh . pena de se tornar nulo, de
pleno direito, o ato da outorga.
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 26 de junho de 196'4; 1439
da Independência e 7.j)? da República.
H. CASTELLQ BRANCO

("') Os anexos a que se refere o
texto

foram publicados no Diário
Oficial de 13 e retifi'OOdo no de 27 de

agôsto de 1964.
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Paga.
54,361 - Decreto de !Q' de outubro de 1964 --.,... Dispõe sõbra o
\Orçamento -de Superintendência de Política Agrária e
dá outras providências - Puoüoado noD. O. de 6 e retificado no de 12 de outubro
de 1964

54.362 -

.

3

Decreto de 1 de outu-

bro de 1964
Autoriza 31
Companhia Nacional de Ener,
gia Elétrica a dar em garantia os bens constitutivos do seu
patrimônio - Publicado" tio
D. O. de 6 de outubro e retificado no de 27 de novembro
&'1964 .. " ....•..............
54.363 - Decreto de 1 de outuoro de 1964 - Concede autortzaçâo para funcionar como
emprêsa de energta, elétrica à
Centrais Elétricas do Amazonas Sociedade Anônima
publicado no D. 'O. de 6 de
outubro de 1964
~ .....•

54.364 - Decreto de 1 de outu,
bro de 1964 - Concede à Gra,
fíde do Brasil S. A. "Grafísa", autorização para run,
clonar como emprêsa de mí,
neraçâo - Publicado no D. O.
de 6 de outubro de 1964 .....
54.365 . . :. . . Decreto de lI? de outubro de 1964 ..:- Constituí
Grupo de Trabalho para eximinar a viabilidade técnica,
econômico de cimento em

4

4

5

Págs.

Barbalha, Ceará, bem como
promover a sua concretização
- Publicado no D. O, de 6 de
outubro de 19'64
.
54.366 - Decreto de 1'1 de outubro de 19{)4 _ Promulga o
Convênio Básico com 1(1; organização Mundial de Saúde publicado no D. O. de - 6 de
outubro de 1964 ••••••.•.•••
54.367 - Decreto de 19 de ou.
tubro de' 1964 - Fixa valôres
de gratificações espécíais aOS
Diretores da Comissão do Pla7no de OarvãoNacíonal (C.P.)
C.A.N.)
Publicado no
D. O. de 6 de outubro de 1964
54.3f:i8 ---..: Decreto de 1'1 de outubro de 19M - Altera o Deereto nv 51.053, de 26 de julho
de 1961" que estende ao Pessoal
do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística a concessão do auxílio prevista no
artigo 137-"d:à--Lei ne i. 711, de
28 de outubro de 1952 - Publicado no D. O. de 6 de ou';'
tubro de 1964
;
.
64.369 - Decreto de 19 de outubro de 1964 - Dá nova redação ao NQ 1, do parágrafo 4Q,
do artigo 473 do Regulamento
Interno e dos Serviços Ge.,
raís
RISO (Decreto
número 42.0l8~57). - Publiolicado no D. O. de 6 de outubro de 1964
.

5

8

8

9

ATOS DO PoDER EXECUTIVO

Pága.

Pága.
54.370 - Decreto <te 2. de outu,
bro de 1,964 - Cria a Escola

de Arquitetura na Universidade do Ceará, dispõe sôbre
o respectivo funcionamento e
dá outras providências - Publicado no D. O. de 5· de outubro de 1964
54.371 -- l}eoreto de 2 de outubro de 1964 -- Prorroga até
30 de setembro de 1966, os
contratos de arrendamento
'Celebrados entre o Govêrno
Federal, representado pelo De_
partemento Administrativo do
Serviço Público (DASP), atra".
vés do Grupo de Trabalho de
Brasília e os órgãos da adml,
nístração indireta -- Publicado no D. O. de 5 de outubro
de 1964 ..•.••.•. J •• • , . . . . . . . .
54.372 -- Decreto
Ainda não foi publicado no
D.

O.

Decreto de 5 de outubro de 1964 -- outorga à firma Moinho Oaramuru Límítada concessão para o aproveitamento da energia hídráuIíca de um desnível no rio
Oaturetê, Município de Sarandi, Estndo do Rio Grande do
Sul -- Publicado no D. O. de
8 de outubro de 1964
54.374- Decreto de 5 de outubro de 1964 -- outorga a
petróleo Brasileiro S. A. -iP.ETROBRAS concessão para
derivar águas do ribeirão Sarzedo -- Publciado no D. O,
de 8 e retificado no de 23 de

54.377 -- Decreto de '5 de ou-

9

Mineração Itaguaí Ltda, , a

de 1964
O

tubro de 1964

14

Decreto de 5 de outubro de 1964 -- Transfere da
Companhía Fôrça e Luz de
Ibiá S. A., para .Centraís
!Elétricas de Minas Gerais S.
A., concessão para distribuir

&4.379 -

t

'lO

energia elétrica - Publicado
no D. O. de a-de outubro de
1964.

1'3

:l1

::l2

!2

15

Decreto -de 5 de outubro de .1964 -- Autoriza a
Ford Motor do Brasil S. A.
'a instalar grupo Díesel-elé.,
trico para uso exclusivo -Publicado no D. O. de 8 de
outubro de 1964
16
54.381 - Decreto de' '5 de ou,
tubro de 1964 - Declara de
diversas
utilidade
pública
áreas de terra necessárias ao
aproveitamento
progressivo
de energia hidráulica de um
trecho do río Cedros e de ou"
tro de seu afluente Palmelras, no distrito de Arrozeíro,
Município de Timbó, Estado
de Santa oata-jna, e autoriza
a Emprêsa Fôrça e Luz santa
Catarina S. A., com sede na
'cidade de Blumenau, no mes,
mo Estado, a promover as desapropríações - Publicado no
D. O. da 8 de outubro de, 1964
16
54.382 -- Decreto de 1). de outubro de 1964 Declara de
utilidade
pública
diversas
áreas de terra necessárias ao
aproveitamento progressivo da ..

54.3'80 -

54.375 -- Decreto de 5 de outubro de 1964 -- Autoriza Cen-

trais Elétricas de Goiás S. A.
e' suprir grandes consumidodores Iooahzados em sua zona
de influência -- Publicado no
D. O. de 8 de outubro de 1964
54.3'76 -- Decreto de 5- de outubro de 1964 - outorga à
Centrais Elétricas do Rio das
Contas S. A. concessão para
distribuir energia elétrica e dá
outras providências - Publi"
cada no D. O. de 8 de ou-

13

pesquisar dolomíta, nó Muni,
cípíc de jtaguaí, Estado do
Rio de .janeíro - publicado no D. O, de 16 de outubro

54.373 -

outubro de 196~

tubro de 1964 -- Declara de
-utilidade pública, para fins de
desapropriação, em favor da
Petróleo Brasileiro S. A. _ PiETROBRAs, terras situa,
das no munícípío de Canoas
no Estado do Rio' Grande do
Sul -- Publicado no D. O. de
6 e retificado no de 12 de
outubro de 1964
64.378 - Decreto de 5 de ou,
tubro de 1964 - Autoriza a

_'CE
Pâgs.
energia hidráulica de trechos
dos rios parapanema e Itararé
e, em todo o curso, do rio Ta ,
quarí e seus afluentes, e autoriza a Usinas Elétrtoas do
[paranapanema S.
A.
USELPA a promover sua
desapropriação publicado
no D. O. de 8 de outubro de
;1964 . .
54,383 - Decreto de 6 de outubro de 1964 - Dá nova re,
dação ao § 3Q do art. 19 do
iDecreto nv 5'3.937, de 29 de
maio de 1964, que fixa a lotação dos Adidos e Adjuntos
de Adidos Militares, Navais e
Aeronáuticos junto às representações diplomáticas no ex,
terior e dá outras providências - publicado no D. O.
de 7 e retificado no de 9 de
outubro de 1964 , .... " .. ,...
54.384 - Decreto de 6 de outubro de 1964 - Concede à
sociedade Brasllmar Merídíonal de Navegação Ltda.. autorização para continuara funcionar como emprêsa de navegação e cabotagem - P'üclicado no D. O. de 9 de oucubro de 1964
Decreto de 6 de outuDesigna administrador para o Serviço
!Federal de Habitação e Ur ~
banízaeâo até a nomeação do
Suparíntendente - Publicado
no D. O. de 7- e retificado no
de
de outubro de 1964 ....

17

21

21

54.385 -

cubro de 1964 -

ü

54.386 - Decreto de 7' de outubro de 1964 - Abre, ao Mi,
nistério da Justiça e Negócios
Interiores, co crédito esp-ecial
de Qr$ 25.00{).Oül},OO, para o
fim que especifica - Publicado no D. O, de 8 e retificado no de 12 de outubro de
1962 . .
54.387 - Decreto de 7 de outubro de 1964 _ Revoga o D2- .
ereto no '53.889, de 14 de abril
de 1964, e dispõe sôbre o automobilismo nacional - Pubücadc no D. O. de 8 de
outubro de 1964
,
,..

22

22

22

v
P~gs.

54.388 - Decreto de 8 de outubro de 1964 - Declara príorjtâria ao desenvclvimetn-, do
Nordeste para efeito de ísen,
ç â o de quaisquer taxas e impostos federais, a importação
dos equipametnos novos, sem
similar nacional registrado,
neste descritos, e 'Consignados
à emprêsa "Companhia Fábrica Yolanda S. A.," de Re~
oífe, Pernambuco - Publicado
no D. O. de 12 e retificado
no de 16 de outubro de 1964
54.389 - Decreto de 8 de outubro de 1964· - Torna sem
efeito o Decreto nc 58.410. de
17 de janeiro de 1964, e revalida o de n- 52.379, de 19de agôsto de 1963 - Publicado rio D. O. de 9 de outubro
de 1964 .. ,...................
54.39{) - Decreto de 8 de outubro de 1964 - Declara de
"utdlídade pública, para efeito
de desapropriação pela. Comissão do Vale do SáQ Fran~
cisco, a' área que menciona Publicado no D. O. de 12 de
de outubro de 19M ,.........
54.391 - Decreto de 8de outubro de 1964 - Altera a 10lotação numértce. do Quadro
de Pessoal - Parte Parma,
nente do Míinstérío da Fazenda - Publicado no D. O.
de. 12 de outubro de 1964 ..
54.392·--· Decreto de 8 de outubro de 19j)4 - Retifica o
enquadramento do Conselho
Nacional de Pesquisas, Jnstitutos subordinados e dá outras providências - Publicado
no D. O. de 22 e retíficado
no de 29 de outubro de 1964 ..
54.393 - Decreto de 8 de outubro de 1964 - Altera o § 21?
do art. 2Q do Decreto núme,
ro '51.860, de 22 de março de
.1963 - Publicado no D. O.
de 12 de outubro de 1964 "..
:54.394 - Decreto de 8 de outubro <te 19M - Autoríza o
Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, a ínstalar- uma usina hidrelétrica,

2'3

24

24

25

25

25

VI
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Pâga.
Págs ,
no açude Boqueirão de oeoe.
54.4"01· - Decreto de 9' de outuceíras, Estado da Paraíba bro de 1964 - Cria Comissão
Publicado no D. O. de 12 e
Especial de Estudos de Reforretificado no de 16 de outubro
ma Administrativa e dá outras
de 1964
.
26
providências - Public-:otdo no
D O de .12 e retificado no .
54. 3% ~ Decreto de 8 de oude 16 de outubro de 1964 ....
35
tubro de 1964 - Declara 'prioritária ao desenvolvimento do
, 64.402 - Decreto de-lO de outuNordeste, para. efeito de ísen,
{ oro de 1964 - Autoriza o oi,
çâo d ri quaisquer taxas' e ím,
dadâc brasileiro Garibaldí de
-pestos federais', a importação
Oliveira LOpes a lavrar márdos equipamentos novos, 38m
more, no município de Bon,
similar nacional registrado,
sucesso, Estado de Minas Geneste descritos. e consígnadcc
rais - publicado no D. O.
à emprêsa "S!BRASIL S. A.
de 14 de outubro de 1964 ....
35
.:....- Indústria Bisaleíra do Bra64.403 - Decretode 10 de outusil", de João r-essoe, Estado
obro de 1964- Renova o De.,
da Paraíba .- publicado no
ereto nc 49.4'Ü'3, de 2 de deD. O. de 9 e retificado no
zembro 'de 1960 - Publicado
de 14 de outubro de 1964 ..
no D. O. de 14 de outubro
54.396 - Decreto de 9 doe .ou.,
36
de 1964
.
tubro de 1964 - Reorganiza a
54.404 - Decreto de 10 de ouComissão Brasileira para Astubro de 1964 - Renova o De~
suntos da Indústria. Automoereto no 43.333 de 21 de junho
bilístíca na ALALC. Pu,
de isaü - Publicado no D. O.
olíca no D. O. de 13 e retifide 14 de outubro 'de 1964 ...
36
cado no de 16 de outubro de
1964 ................•., ....
54.405 - Deoreto
54.397 - Decreto de 9 de ou- Ainda não foi publicado no
tubro de 1964 - Dispõe sôbre
D. O . . .'......•....•••........
36
a elaboração orçamentária das
entidades autárquicas e pa,
54.4GB - Decreto de 10 de ouraestataís da União - Publi.,
tubro de 1964 - Retifíca o .arcado no D. O. de 12 e retdfltágo 1Q do Decreto número
cado no de 16 de .outubro de
48.317, de 20 de junho, de
19{\4
.
.1960 - Publicado no D. O.
de .16 de outubro de 1964 ..
36
54.393 - Decreto de 9 de outubro de 1964 - Reconhece a
'54.4'0-7 -Decreto de 10 de ouConfederação Nacional dos
tubro de 1964 - Concede à
'Trabalhadores em ComunicaSociedade Brasileira de Mições e Publicidade. - publineração santa Bárbara 'Limicado no D. O. de 13 de outü,
tada autorização para funcio.,
bro de 1964
.
63
nar c-omo emprêsa de minera54,3'99 - Decreto de 9 de outução :.- Publicado no D. O. de
bro de 1964 - Determina pro14 de outubro de 1964
.
37
vidências transitórias para o
54.408
Decreto
de
10
de
oufuncionamento dos Cursos da
tubro de 1964 --::.... Outorga ao
Escola de Comando e EstadoMunicípio de Pôrto da Fôlha,
Maior da. Aeronáutica - PuEstado de Sergipe, concessão
bltcado no D. O. de 9 de '
para distribuir energia elétrica
33
outubro de 1964
,
.
_ Publicado no D. o. de 16
54.400 - Decreto de 9 de oude outubro de 1964
.
37
tubro de 1964
Altera o
54.409 - Decreto de 10 de ou,
Regulamento da Escola de
tubro de 1964 - Outorga ao
Esprcialístas de Aeronáutica
município de Igarapé-Açu, no
- Publicado no D~ O. de 9
'Estado do Pará, concessão pa84
de outubro de 1964
.
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Págs.

Ta distribuir energia elétrica
_ PubUca,do no D. O. de 14
de outubro de 1964
5'4.410 - Decreto de lO de OU~
tubro de 1964 - Autoriza a
companhia Fôrça e Luz de

38

Minas Gerais a vender os
bens que especifica - Publicado no D. O. de 14 de ou-

tubro de 1964
54.411 - Decreto 'de 10 de outubro de 1964 - Restringe a
zona de concessão da Oomíssão Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul e
outorga ao município de Tapes
concessão -para distribuir ener.,
gta Elétrica no distrito de
Cêrro Grande, município de
Tapes, Estado do Rio Grande
do Sul. - Publicado no D.O;
de 14 de outubro de 1964 ....

39

39

54.412 -

Decreto de 12 de outubro de 1964 - outorga à

Oentrais Elétricas de Minas

Gerais S. A. concessão para
distribuir ensrgía elétrica. nos
Municípios de Pradce, R;:Jzende Costa, Tiradentes e Do;
res do Campo, no Estado de
Minas Gerais. - Publicado no
D. O. de 1~ de outubro de
1964. .
54 .413 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Outorga ao Município de São João do Cariri,
Estado da Paraíba, concessão
pàra distribuir energia elé,
tríca . - Publicado no D. O.
de 15 de outubro de 1964 ....
54.414 - Decreto de 12 de outubro de 19134
Amplia a
zona de concessão da Oompanhia de Eletrificação cen.
tro Norte do Oeará "CENüR_
TE" - Publicado no D. O. de
15 de - outubro de 1964
54.415 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - outorga ao
Município de Lagarto, Esta,
do de Sergipe, concessão para
distribuir energia. elétrica - Publicado no D. O. de 15.
de outubro de 1964
54.41-6 -. Decreto
Ainda não foi publicado no
D. O.

40

41
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Págs.
54.417 - .uecreto oe 12. de outubro de 1964 -r- Autoriza o oidadâo brasileiro Elpídío Oel80 de Abreu Rosa a pesquisar quartzo, no mumcípío de
Morro do Pilar, EStado de Mi~
nas Gerais .,...- Publicado no
D. O. de '15 de outubro de
1964
"'......
43
54.418 - Decreto de 12 de outubro de 1964'- Autoriza o cidadão brasileiro Alberto José
Moere ':1 pesquisar feldspato,
no município d.e Mesquita, -Estado de Minas Gerais- Pu,
blicado no D. O. de 15 de outubro/ de 1964
44
M.419 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Autoriza o cidadâo brasileiro José Batista
de Melo a pesquisar mica no
município de Governador Valadares, Estado de Mines Gerais- Publicado no D. O. de
45
15 de outubro de 1964
54 .420 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Outorga ao
Município de Simplício Men,
dcs, Estado do PIauí, ooncessão para distribuir eriergla
elétrica - Publicado no D. O.
de 15 de outubro de 1964 ..
45
54.421 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Autoriza o cidadã-o brasileiro José Osório
de Oliveira Azevedo a pesquisar feldspato, no Munící,
pio de são João Q3.- EDu Vista,
Estado de São Paulo - Publicado no D.O. de 15 de outubro de 1964
46
54.422 - Decreto de- 12 de outubro de 1964 Ccnoede à
Consórcio de Oaullm Ltda.
autorização para funcionar 00mo emnrêsa de mlneracão - ,
Publicado no D. O. de-15 de
outubro de 19M
47
54.423 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco
de Assis Fonseca Filho a. pes.>
quis ar ouro, no município de
São Gonçalo do Rio Abaixo,
Estado de Minas Gerais ~
Publicado no D. O. de 15- de
outubro de 1964 .:-..........
47

ATOS DO PODER EXECUTIVO

\Págs.

Págs.

Decreto de 12 de QU~
tubro de 1964 - Declara de
utilidade pública, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem, área de terreno,
situada no Município de Itaúna, Estado .de Minas Gerais
_ Publicado no D. O. de 15de outubro de 1964
54.425 _ Decreto de 12 de outubro ,de 1964 - Autoriza O dádadâo brasileiro Adonias Martins de Carvalho a pesquisar
quartzito no município de
Boquira - Estado da Bahia
_ publicado no D. O. de 15
de outubro de 1964

tedo da Bahia - publicado
no D. O. de 15-' de outubro de

54.424 -

1964 .

48

48

Decreto de 12 de outubro de 1964 - Concede à

54 .426 _

-ncomn''

Smprêsa

de

Comércio e Mineração Ltda.
autortaaçâo para funcional' como smprêsa de mineração. publicado no D. O. de. 15- de
outubro de 1964
54.427 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Concede a
Oarmonita Ltda., autorização
para funcionar como emprêsa
de mineração - Publicado no
D. O. de 15 de outubro de
1964 . .

49

1964 . .

52

53

53

Decreto de 12 de outubro de 1964 - Abre, pelo
Ministério da Fazenda, o cré.
dito esp~cial de cr$
2.000.0on.ooo,oO (dois bilhões

49

Decreto de 12 de outubro de 1964 - Autoriza a
Mill,;,ração Pedra Branca Ltda.
a pesquisar mármore, no município de Oachoeiro do Ibapemirlm Estado do Espírito santo - Publicado no
D. O. de 15 de outubro de

Decreto de 12 de outubro de 1964 - Autoriza o
~fdadão
Ponciano Ferreira
Souto a pesquisar águas-marinhas, cassiterita, columbita
e quartzo no município de
Oaraí, Estado de Minas Gerais
_ publicado no D. O. de 19
de outubro de ·1964
54.430 - Decreto de ta-õc.outubro de 1964 - Autoriza a
Mineração . 'tjrandi S. A. a
lavrar minério de manganês
no munícíplo de Urandí, Es-

50

54.434 -

54.428 -

1964 . .

Decreto de 12 de outubro de 1964 - Concede à rmMineração Magnecal, Indústria e Comércio Ltda.. autorremprêsa de mineração - Puzação para funcionar como
bllcado no D. O. de 15 de outubro de 1964 ..•.....•...•..•
54.432 - Decreto de 12 de outubro de 1964 - Torna sem
efeito o D2creto n- 1.179, de
18 de junho de 1962 e resta,
belece o parágrafo úmlco do
art. 10 do Decreto nv 5(},91&
de 6 de julho de 1960 - Publicadc no D. O. de 15 de
outubro de 1964
54.433 .:........ neáeto de 12 de outubro de 1964 - Auto.íza o
Banco de La Nacion Argentina a instalar filiar em São
Paulo (SP) -publicado no
D. O. de 24 de novembro de

54.431 -

de cruzeiros) para atender as
despesas que especifica - Publícadc no D. O. de 15 de
outubro de 1964

53

Decreto de 12 de ou- ~
tubro de 1964 - Autoriza C2SS~
são gratuita de imóvel da
União Federal, no Etsado da
Guanabara, à Fundação Getúlio Vargas, com apoio no pal'.ágrafo 3° do artigo 64 e artd,
gcs 125 e 126, todos do Decreto-lei nc 9.7760, de 194'6
_ publicado no D. O. de 15
de outubro de 1964
54

54.435 -

49

54.429 -

Decreto de 18 de ouddadãobrasileiro Sínval P.etubrc de 1964 - Autoriza o
a-eira da Rocha a 'pesquisar
mica no muníoíplo de Governador Valadares,. Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 19 de outubro de

54.436 -

50

1964 . .

54

ÍNDICE

Págs.
54.437 - Decreto de J3de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão braslleíro Levind Gonçalves da Silve" a pesquisar
mica, no município de Governador Valadares, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 19 de outubro de
19M

..

54.438 - Decreto de 13 de outubro de 1964"- Autoriza o
cidadão brasileiro Antonio
Preto de Godoy a pesquisar
ltelds.pi8,to, no município õe
socorro, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de 19
de outubro de 1964
54.439 - Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro, Mauro da
Rocha Xavier a pesquisar
quartzito; no rnilllfuJ1piü. de
Amparo, Estado de São Paulo
- Publicado no D. O. de .19de outubro de 1964
54.440 -, Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza a
S. A. de Cimento Mineração
;e Cabotagem "Cimímar' a
pesquisar argila no municíp:ode Taubaté, Estado de
São Paulo - Publicado no
D. O.' de 19 de outubro de
1964 .
54.441 - Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Oscar Machado Vieira a pesquisar mi,
nérlc de manganês, no município de Saúde, Estado da
Bahia - Publicado. no D. O.
de 19 de outubro de 1964 ."
M.442 - Decreto de 13 de outubro de 19'64 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Lousa
Netto a pesquisar manganês,
no município de Canumâ, Estado do Amazonas - Publicado no D. O. de 19- de outubro de 19M
54.443 -'- Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza' o cidadão brasileiro Aníbal Men,
donça a pesquisar calcário no
município de Eldorado, Esta~

55

55

Pãgs.
do de São Paulo - 'Publicado
no D. O. de 19 de outubro
de 19M......................
5&
'54'.444- Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Ottomar
Dieta-ích a pesquisai- feldespato e pedras coradas no município de Resplendor, Estado
de Minas Gerais _- Publicado
no D. O. de 19' de outubro
de .1964
,9
54.415 - Decreto de 13 de outubro de 1964 _ Autoriza o
cidadão
brasileiro
Romão
Ouenca Borrego a pesquisar
água mineral no município de
Assis, Estado" de São Paulo
- Publicado no D. O. de 19de outubro de 1964 .....'>. • • •
59Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Díníz
a pesquisar quartzo e .mica, no
muníeípío de Santa Maria do
Suaguí, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de
19 de outubro de 1964
54.447 - Decreto de 13 de outubro de 1954 - Autoriza a
'Cidadã brasileira Alaíra vtet,
ra Frozde a pesquisa-r pedras
coradas, no município de Te6~
filo Otono, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 19 de outubro de 1964 ..

54.44'0 -

56

56

60

60'

Decreto de 13 de outubro de 1964 - Autoriza a

54.448 -

Mineração Urandí S.

57

58

A. a

lavrar mnérlo de manganês
no município de -Iacarací, Estado da Bahia - Publicado no
D. O. de 19' e retificado no
de 22 de outubro de 1964 .....
5'4.449 - Decreto de .13 de outubro de 1964 - Renova o
decreto n« 40.260 de 17 de
novembro de 1960 - publicado
no D. O. de 19 de outubro de
1964 . .
54.450 - Decreto de 13' de outubro de 1964 - Renova o
Decreto nl? 49.92'9 de 13 de
janeiro de 1961 - Publicado
no D. O. de 19 de .outubro de
1964 . .

61

6Z

~2

x

ATOS DO PODJ:R ExECUTIVO

Págs ,
.54.451 - Decreto de
tubro de 1964 decreto nv 49.393,
janeiro de 19&1 no D. O. de 19 de

13 de ouRenova o
de 12 de
Publicado

:54.452 -

Decreto' de 14 de

.tubro de 1964 -

ClompiUnhia de

Carbonífera

63

OU~

Outorga, à
F~trkidade

para distribuir energia elétrica e dá outras providências
::.- Publicado no D. O. de 20

e retífícado no de 27 de no,

.

63

54.4'53 .:..:... Decreto de 14 de OU~
tubro de 1964 - Concede à
Ibrasa - Indústria Brasilei.,

54.454 -

64

Decreto de 14 de ou-

tj4

Decreto de 14 de outubro de 19-64 ~ Renova o
Decreto nv 40.895" de 12 de
Janeiro de 1961 - Publicado
no D. O. de 20 de outubro de

54.455-

1964

~

'

rão Guimarães a pasqutsar
quartzo e minério de ferro no
município de Nova Lima, Estado de Minas Gerais - Pu-blioado no D. O. de 20 de outubro de 1984
.

66

Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Djahy Farma joomerc a pesquisar.icau..
Um no. município de Magé,
Estado do Rio de Janeiro Publicado no D. O. - de 2l}· de
outubro de 1964
.

67

Decreto de 14 de outubro de 1964' - Autoriza a
Usina QueiJ'oz Júnior S. A.
- Indústria Siderúrgica a pesquisar 'minério. de ferro, no
município cie rtabtc.to, Estado de Minas Gerais - Publ1cadc no D. O. de 21 de outubro de 1964
.

67

54.462- Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autcríza o

.

cidadão

brasileiro Raphael
a pesquisar água
mineral, no Munícípío de Díadema, Estado de São Paulo
~ Publicado no D.O. de 21
de 21 de outubro de 1964 ...
Garzourt

54.456 - Decreto de 14 de' ou,
.tubro de 196'4 - Autoriza a
emprêsa de mineração Eis~
mereldas de Conquista Ltôa.

a pesquisar córtdon, no mu,
mcípío de Vitória da Conquista, Estado da Bahia publicado 'no D. O. de 20 e
retificado no de 26 de outubro
de 19·64
"
-54.45,7 ....:.... Decreto de 14 de OU~
tubro de 1964 - Autoriza0
cidadão brasileiro João Júlio
,de OliV3ITa' a pesquisar mica
e quartzo, no município de
S-anta Maria do .guassuí, Estado de Minas Gerais - Publi~
cada no D. O. de 2:l} de outubro de 1964
.
.54.458 - Decreto de 14 de outubro de 1964. -Conc~de à-

66

54.461 -

tubro de 1964 -- Renova o De,
oretorn'' 49.022, de 4 de ou...
tubro de 1960 ~ publicado

no D. Ü. de 2{} de outubro de
1964 . . '" .' .. "
.

cíonar como emprêsa de mine,
ração - Publicado no D. O.
de _20 de outubro de 1964 .....

54.46() -

ra de Mármores S. A. autorfz.açâo para funcionar como
emprêsa de mineração - Publicado no D. O." de 20 de
outubro de 1964
.

Li-

54.459 - Decreto de 14 de ou~
tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Raul Meu-

do Estado da Bahia; concessão

vembro de 1964

Alencastro

mítada-eutorízaçào para fun,

outubro de

19B4 ....•...•.............•

Págs .

68

Decreto de 14. de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Manoel Batista Sampaio a pesquisar
minério de ferro, minério de
manganês e delomíta no íríumcípio de Betím, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.O. de 21 de" outubro de

54.463 -

65

1964 ~

.

Decreto de 14 de OUN
tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Clóvis RaN
malho Ribeiro Dantas a pesquis ar . gípsita no município

54.464 -

65

:

68

Xl

ÍNDICE

Págs ,

Págs

de Bodocó, Estado de Pernambuco .~ Publicado no D.O.
de 21 de outubro de 1964 ..
Decreto de 14 de ou- .
tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Francisco
Luiz da silvá Campos a pesquisar calcário e ..quartzo "no
município de Pompeu, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D.O. de 21 de outubro dê
1964
.

69

.54.465 -

.54.466 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Regulamenta rnsposltavo da Lei número
4.328, de 30 de abril de 1964
(Código de Vencimentos _ dos
Militares) ,.- Publicado no
D. O. de 20 e retificado no
de 26 - de outubro de 1964 .'
54.467 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Fica autorizado o cidadão brasileiro Arthur Hérman Lundgren a
pesquisar calcário e fosfato,
no munícípío de Igaraçu, Estado de Pernambuco Publicado no D.O. de 21 de ou-'
tubrc de 1964 ..'
.
Decreto de 14 de outubro de 1964- outorga concessão à Companhia Esta-dual de Energia Elétrica, para
distribuir· energia elétrica no
Município de Sobradinho, e
dá outras providências
Publicado no D O de 21
de outubro de 1964
.

70

71

72

75

76

77

54.474 - Decreto de 14 de outubro de 1964 Autoriza o
cidadão brasileiro Aureliano
José Pereira a pesquisar talco
no município de Lavras, Estado de Minas Gerais - Publicado no D. O. de 22 de
outubro de 1964 -............

77

Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão
brasileiro
Arthur
Dias Duarte a pesquisar mica
no município de Governador
Valadares, Estado de Minas
Gerais - Publicado no D.O.
de 22 de outubro de 1964 ...

73

54.476 - Decreto de 14 de outubro de 1964 Autoriza o
cidadão brasileiro Nagfb Jafe
a pesquisar minério de cobre,
no município de Bom Jesus
da Lapa, Estado da Bahia Publicado no D. O. de 22 de
outubro de 1964

13

54.475 -

73

54.469 -

54.470 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autoriza a
Companhia Estadual de Energia Elétrica a ampliar suas
instalações no Município de
Rosário do Sul - Publicado
no D.O. de 22 de outubro de
1964
.

Decreto de 14 de outubro de 1964 Outorga à
Companhia Estadual de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica no
IViUn!C~plO de Oacequí, Estado do Rio Grande do Sul, e
dá outras providências - Publicado no D . O. de' 22 de
outubro de 1964 ..... :..,.....
54.473 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autoriza o,
cidadão
brasileiro
Newton
Costa a pesquisar cortndou,
no municipío de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia
_ Publicado no D. O. de 22
de outubro de 1964

54.472 _

,54.468 -

Decreto de 14 de outubro de 1964 - outorga à
Companhia Estadual de Energia Elétrica concessão para
distríbuír energia elétrtca publicado no D.O. de 21 de
autubro de 1954
_.

54.471 .:........Decreto de 14 de outubro de 1964 - Transfere à
Companhia Estadual de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica no
Município de Espumoso, Estado do Rio Grande do Sul
_ Publicado no D. O. de 22
de outubro de 1964

74

75

54.477 - Decreto de 14 de outubro de 1964 .:- Autoriza a
Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisarminériuS

=

ATOS DO PODER ExECUTIVO

Pága.

Págs ,

de "demo e manganês, nos
municípios de Ouro Prêto,
Itabírito e Belo Vale, Esta~
do de Minas Gerais --:.... Publicado no D. O. de 22 de
outubro de 1964
;.
54.478 - Decreto de '14 de outubro de 1964 - Autoriza a
Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar minérios
de ferro e manganês, nos
municípios de Ouro Prêto,
Itabírtto e Belo Vale, Estado
de Minas Gerais - Publicado no D O de 22 de outubro
de 1964

79

BO

54.479 - Decreto de 14 de outubro de 1964 Autoriza a
Companhia Siderúrgica Nacional a pesquisar minérios
de ferro e manganês, nos municípios de Ouro Prêto, Itabtrtto e Belo Vale, Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D.O. de 22 de outubro de
1964

80

Decreto de 14 de outubro de 1964 Outorga à
Companhia Estadual de Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica no
Município de Tucunduva Publicado no D., O. de 22 de
outubro de 1964
54.481 - Decreto de 14 de outubro de 1964- Transfere
para a Companhia Estadual
de Energia Elétrica: concessão
para distribuir energia elétrica - Publicado no D. O.
de 22 de outubro de 1964 ... .
54.482 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Autoriza o .
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação de
terreno que menciona, no Estado de Goiás Publicado
'no D.O. de 20 de outubro de

54.480 -

1964

'"

54.483 - Decreto de 14 de outubro de 1964 Autoriza o
Serviço do Patrimônio da
União a aceitar uma área de
terreno em Quaraí. Estado do
Rio Grande do Sul. destinado
ao Ministério da Guerra

Publicado no D. o. de 20 e
retificado no de 26 de outubro de 1964
.
54.484 - Decreto de 14 de outubro de 1964 - Fixa o valor
das gratificações pela representaçao de gabinete para
atender, provisoriamente aos
encargos de direção, assessoramento e chefia do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e dá outras
providências Publicado no
D. O. de 15 e retificado no
de 20 de outubro de 1964 ....
54.485 - Decreto de 15 de outubro de 1964 - Autoriza, em
caráter excepcional, o provimente Interino dos cargos que
especifica
Publicado no
no D. o. de 16 e retificado no
de 21 de outubro de 1964 ...
54.486 - Decreto de 15 de outubro de .1964 Prorroga o
prazo do art. 4Q do Regulamento aprovado pelo De
ereto no 52.149, de 25 de junho de 1963 - Publicado no
_D Q" de 19 de outubro de

B3

83

B6

N

1964

81

82

de 1964
B2

..

54.487 - Decreto de 15 de outubro de 1964 L Aprova o
aumento de capital e a reforma estatutária promovida
pelo Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S. A.
Publicado no D. O. de 19 de
de outubro de 1964
.
54.488 - Decreto de 15 de outubro de 1964 - Dispõe sôbre o Regulamento de Acesso
dos funcionários públicos civis do Poder Executivo, e dá
outras providências Publicado no D. O. de 20 e retificado no de 29 de outubro
.

86

86

87

54.489 - Decreto de 15 de outubro de 1964 Concede à
sociedade estrangeira Banco
Hollandês. Unido S. A. rnotIandsche Bank-Unie N. V.)
autorização para aumentar o
seu capital - Publicado no.
D.O. de 21 de" outubro de
1964

.

91

Págs.
54.490 -

Decreto de 15 de ou-

tubro de 1964 -

ona

o Con-

sulado do

Brasil em Ríjeka
publícado no D. O. de 16

de outubro de 1964

92

54.491 - Decreto de 16 de outubro de 1964 - Renova a dectaraçâo de utilidade pública
a que se refere o Decreto
priação, pelo Departamento
Nacional de Obras contra as
Sêcas, da área de terreno, necessária à construção do açude público orõs, no município

92

54.492 - Decreto de 16 de outubro de 1964_ - Dispõe sôbre '
a retribuição de atividades
didáticas exercidas na Escola

Decreto de 16 de outubro de 1964 - Cria Grupo
de Trabalho para estudar e
propor a legislação disciplinadora da hemoterapia no
Brasil e d áoutras providências - Publicado no D. a. de
20 de outubro de 1964
54.495 - Decreto - Ainda não
foi publicado no D. a. ..:..
54.496 - Decreto de 16 de outubro de 1964 - Promulga o
Acõrdo de Coperaçác para
Emprêgu Pacífico da Energia Nuclear Brasil-França
- Publicado no D. a. de 21
de outubro de 1964

93

93

54.494 -

Decreto de 19 de outubro de 1964 - Autoriza' o
cidadão brasileiro Mário Linhares Cabral a pesquisar

54.497 -

96

inclusão do pessoal do extinto Conselho de Desenvolvimento no. Quadro do 'Pessoal
do Ministério da Indústria e
do Comércio - Publicado no
D O de' 20 e retificado no
de 26 de outubro de 1964 ..

96

Decreto de 20 de outubro de 1964 - Autorização
para operação da SAS em
território brasileiro - Publtcada no D.a. de 13 de no-'
vembro de 1964
,...

97

54.500 - Decreto
tubro de 1964
cargo extinto D.'a. de 21 de

Nacional de Saúde Pública Publicado no D. O. de 20 de

1964

,

54.499 -

de orõs, no Estado do Ceará.
e dá outras providências
Publicado no D.O .de 20 de

outubro de 1964
54.493 - Decreto de 16 de outubro de 1964 - Altera a lotação numérica do Ministério da Fazenda Publicado
no D.a. de 19 de outubro de

1964

54.498 .:....... Decreto de 19 de .outubro de 1964 Aprova a

nv 44.199, de 29 de julho de
1958, para fins de desapro-

outubro de 1964

Pága.
minério de ferro, no município de rtabrra, Estado de
Minas Gerais Publicado
no D.a. de 20 de outubro de

de 20 de ouSuprime
Publicado no
outubro de

1964

98

54;501 - Decreto de 20 de outubro de 1964 - Extingue o
Serviço de Expansão do Trigo (S.E.T.) ,transfere bens
e atribuições do órgão extinto e da 'outras prcvídências - Publicado no D. O, de
21 de outubro de 1964

98

Decreto de 20 de outubro de 1964 - Dispõe sôbre a revisão da tabela de
pessoal da Companhia BrasíIeira de Armazenamento, na
forma prevista no. artigo 19
da Lei nc 4.345, de 26 de junho de 1964, e dá outras providências
Publicado no
D.a. de 22 de outubro de

54.502 -

94
94

1964

94

,..........

99

54.503 - Decreto de 20 de outubro de. 1964 - Altera o Decreto que' definiu, na Aeronáutica, os cursos e exames
do pessoal subalterno para
fins da Lei de Inatividade e
das Leis Especiais - Publicado .no D.a. de 21 de outubro de 1964

99

ATOS DO PODER' EXECUTIVO

:JaV

, Págjl,

Págs.

54.504 -

Decreto de 20 de ou-

tubro de 1964 -

54.510 -

Autoriza o

Min.í.stério da Aeronáutica a
aceitar doação de terrenos
em Castilho, Estado de Sâo
Paulo -

Publicado no D. O.

de2! de outubro de 1964 .....

100

54.505 - Decreto de 20 de OU~
tubro de 1964. Exclui do
jairustcrío da Indústria e
Comercio' os cargos da série
de classes de Inspetor de Indústria e Comércio, com os
respectivos ocupantes, e dá
outras providências - Publicado no D. O. de 21 e retifi-

cado no de 26 de outubro de
1964
54.506 -

100

Decreto de 20 de ou-

tubro de 1964
. Cria, no
Ministério da Fazenda, a
Comissão de Programação Financeira, e dá outras providências
Publicado no
D.O-. de 21 e retificado no-de
26 de outubro de 1964
54.507 - Decreto de 20 de outubro de 1B64 Estabelece,
na forma do art. 59 da Lei
no 2.597', de 12 de setembro
de 1955, a Colônia Militar
do .çtapoque, no Município de
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instalações .:...- Publicado no
D.o., de 4 de novembro de
1964
.........••............
143
54.598 - Decreto de 2ti de outubro de 19G4 j- Dá nova redação ao art.: 19 do Decreto
nv 50.802, de' 16 de junho de
1961 - Publicado no D.a., de
4 e retificado no de 6 de novembro de 1964
-149
54.599 - Decreto de 26 de OUw
tubro de 1964 - Renova o
. Decreto no 50.'729, de 6 de junho de 1961· - Publicado no
D.O;, de 4 de novembro de
1964
149
54.000 - Decreto de 26 de' outubro de 1964 - Renova a
autorização contida no Decreto no 48.5'74, de 22 de julho
de 19430 - Publicado no jr.o.,
de 4 e retificado no de 9 de
novembro de 1964
150
54.601 - Decreto de 26 deoutubro de 1964 - Revoga o
Decreto nc 4ti.312, de 30 de
junho de 1959 Publicado
no D.O., de 4 e retificado no
de 9 de novembro de 1964 ..

1-50

54. (02 -- Decreto de
tubro de 19ti4 Decreto nv 46.309,
junho de 1939 no D.a., de 4 de
de 1964

150

2ti de ouRenova o
de 30 de
Publicado
novembro

54.603 - Decreto de 26 de outubro de 1964 -,-- Declara públicas' de uso comum, às
águas do curso que "especifica
- Publicado no D.a., de 4 de
novembro de 1964

151
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Decreto de 26 de.nutubrc de 19054 Amplia a
zona de. concessão da Centrais Elétricas de Goiás S.A.
_ Publicado no D.O" de 4 de
novembro de 1964 •.........
54.605 - Decreto de 26 de outubro de 1964 - Amplia a
zona de concessão de Centrais Elétricas de Goiás S. A.
_ Publicado no D.O., de 5 de
novembro- de 1964 ......•..•
54.606 - Decreto de 26 de ou:"
tubro de 1964 - Declara públicas de uso comum, as águas
dos cursos d'água que especifica - Publicado .no D.O. de
4 e retificado nos de 6 e 13
de novembro de 1964 ..•..•
54;607 - Decreto de 26 de outubro de 1964 - Outorga à
Centrais Elétricas do Pará
S.A. concessão para" distribuir energia elétrica no Município de Capanema, Estado
do Pará - Publicado no D.a.,
de 5 de novembro de 1964 "
54.608 - Decreto de 26 de outubro de 1964 - outorga à
Emprêsa de Luz e Fôrça .de
Florianópolis S. A. concessão para distribuir energia
elétrica e dá outras providências - Publicado no D.O., de
5 de novembro de 1964 .•..

151

152

142

152

153

-r- Decreto de.as de outubro de 1964 - ' Extingue a
Comissão Geral de Investigações, criada pelo Decreto número 53.897. de ,27 de abril
de 1964, e dá outras providências - Publicado no D.C., de
27 de outubro e retificado no
_de 3 de novembro de 1984 •.

154

Decreto de 27 de outubro de 1964 - Abre pelo
Ministério da Fazenda o crédito especial de
.
ors 2.000.000.000,00, para os
fins que especifica

154

54.610 -

tubro de 1964 - Aprova as
alterações introduzidas nos
Estatutos da Companhia de
Seguros Nictheroy, inclusive
aumento do capital social e

1954
54.612 -

155

Decreto
Ainda
não foi publicado no D. O.
54.613 - Decreto de 27 de ou:"
tubro de 1964 - Determina
providências para a volta da
Rêde Ferroviária Federal S.A.
a normalidade de sua vida.
administrativa -- Publicado
no D.a., de 29 de outubro e
retificado no de 5 de novem-

155

bro de 1964 ...............•
54.614 _. Decreto de 2rj' de "outubro de 1964 - Concede na-

155

bro de 1964 •••.........•..•
Decreto de 27 de outubro de 1964 - Autoriza o

156

de 1964 -

156

cíonalízaçâo à sociedade anônima J. Walter Thompson
Company do Brasil sob a denomínaçâo de J. Walter
Thompson S.A.
Serviços de Publicidade - Publicado no D.O., de 5 de novem-

45.615 -

cidadão brasileiro Manoel
Bento dos Santos a pesquisar quartzo e ametista, no
município de Champicá, Estado de Goiás PublÍcado
no D.O., de 5 de novembro

54.609

54.611- Decreto de 27 de ou-

Pàgs.

extensão das operações do
Ramo Vida - Publicado no
n.o., de 13 de novembro de

54.604 -

•.•.•............•

Decreto de 27 de outubro' de 1964 - , Revoga, em
parte, o Decreto nc 47.950, de
18 de março de 19l..l0, exclusivamente quanto à declaração de utilidade pública, para efeito de desapropriação,
das áreas de terra situadas
no Município de Petrópolis,
Estado do [Rio de Janeiro,
descritas nos arts. 29 e 39 do
mesmo decreto, e que haviam
sido destinadas' a obras de
proteção dos mananciais para
° abastecimento de água da
Refinaria Duque de Caxias,
de propriedade da Petróleo
Brasileiro Sociedade Anôni-

54.616 -

ma -

PETROBRAS -

Publi-

cado no D.a., de 5 de novembro de 1964 '.............
54.617 - Decreto de' 27 de outubro de 1964 - Autoriza o

157
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Pága.

cidadão

brasileiro

Gonçalves da Silva a pesquisar quartzo e mica no Município de -Coroací- Estado de
Minas Gerais - Publicado no

n.o.,

de 5de novembro de

1964

.

15'[

54.618 - Decreto de '27 d OU~
tubro de 1964 -- Autoriza a
ela. Cimento Portland Bl'a-

süía a pesquisar

argila

no

Município Corumbá de Goiás,
Estado de 'Goiás - Publicado

no D.a., de 5 de novembro de
1964

158

54.619 "- Decreto de 27 de ou-

tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Emygdío de Souza a pesquisar fílí-

to e argila, .no Município de
Pirapora do Bom Jesus Estado de São Paulo. - Publicado no D.a., de 9 de novembro de 1964
,
.
54.620 -

158

Decreto de ,27 de ou-

tubro de 1964 -

Autoriza a

cidadã brasileira Inez Balas-

1964

1964

160

54.622 - Decreto de et de outubro de 1964"- Autoriza o
Departamento de Aguas e
Energia Elétrica do Estado de
São Paulo a construir linha
de transinissão - Publicado
no D.O., de 11 de novembro
de 1964

161

161

162

162

54.627 - Decreto de 27 de outubro de 1964 - Autoriza a
Oía .. de Mineração São Mateus a pesquisar calcário no
Município de Itararé, Estado
de São Paulo -- Publicado no
D.O., de 12 de· novembro de

.

54.623 - Decreto de ,27 de outubro de, 1964 - Autoriza o
cídadâo brasileiro
Jamil de
Oliveira Ferraz a pesquisar
caulím e xisto argiloso, no
Municípto de Piedade, .Estado

54.624 - Decreto de 27 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Alexandre
Ambrogi a pesquisar água
mineral no Mumcípío de Maripora, Estado de São Paulo
----' .publicada no D.O., de 11
de novembro de 1964
54.625' - Decreto de 27 de outubro de 1964 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da' Companhia Continental de seguros, mclusíve
aumento do capital social ....:...
Publicado no' D.O. o de 4 de
novembro de 1964
54.626 - Decreto de 27 de outubro de H:l$4 - Autoriza o
cidadão brasileiro Edmundo
Henrique Soares e Silva
a
pesquisar minério de ouro no
munícípío de Díanópolís, Estado de Goiás Publicado
no D.O., de 12 de novembro
de 1964 .. ,..................

sa Sílveíra a pesquisar talco
e pedras coradas, no Munícípio de Pilão Arcado - Estado da Bahia - Publicado no
D.O., de 9' de novembro de
54.621 - Decreto de 27 de outubro de 19U4 - Autoriza o
cidadão brasileiro José Gonçalves Filho 'a pesquisar bauxita e minério de ferro, no
Município de Ouro Préto
Estado de Minas Gerais
Publicado no D.O., de 11 de
.
novembro de 1964

págs.
de São Paulo Publicado
no D.O., de 11 de novembro
de 1964:

Geraldo

160

....•.................

163

54.628 _. Decreto de 27. de outubro de 1964 - outorga ao
Município de Itabi, Estado de
Sergipe, concessão para distribuir enrgfa elétrica - Publlcado no D.O., de 12 de novembro de 1964

164.

54.629 - Decreto d e27 de outubro de 1964:. - Aprova alterações introduzidas nos ESR
tatutos da Companhia Sul
Brasil de Sguros Terrestres e
Marrtímos, inclusive aumento
do capital social _ Publicado
no D.a., de 25 de novembro
de 1964 ...........•.........

54.6,30 - Decreto de 27 de outubro de 1964 - Aprova 'alteração introduzida nos Estatutos da Nova América

164
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-Comppnhia de Sguros Gerais,
relativa ao aumento do capital social - Publicado no
oo; de 25 de novembro de
19B4

1,6

~65

165

Divínópclís

54.'633" -,Decreto de 27 de outubro de 1964 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da Companhía Espírito Santo de Seguros, inclusive transferência da sede social- Publicado no D.a., de
10 de novembro de .1964: ....
165
54.634 -

166

-

Cajuru S.A.

para o Consórcio constituído
pela Companhia Fiação e Tecelagem. Dtvínópclis e Companhia Siderúrgica sao Marcos concessâo para aproveitamento de energia hidráulica
- Publicado' no n.o., de 13
de novembro de 1964

167

54.640":.-. Decreto de 2& 'de outubro de 1%·1 :......,.. Autoriza a
Companhia Nacional de Alca-

lis a .construir linha detransmissão - Publicado no D.a.,
de 9 de novembro de 19-04

168

Decreto de 28 de outubro de 196-4: - Autoriza a
Companhia Sul Mineira de
EletrIctdade a construir' linha
de transmissão - 'Publicado'
no D.O., de 13 de novembro
de 1964 ...................•'

169

54.641 -

Decreto de 28 de outubro de 1964 - Outorga ao
Município de Campina Grande, Estado de Minas. Gerais,
c o n c e s sã o para distribuir
energia elétrica - Publicado
no D.O., de 1:3 e retificado
no de 17· de novmebro
de

54.642' 166

1964

.......................•

169

Decreto de !29 de outubro de 1964 - Declara .de
utilidade pública a União
Norte Brasileira da Igreja
Adventista do Sétimo com
Dia, com sede em Belém, Es- .
tado do Pará '- Publicado no
D.O., ce 3de dezembro de'

54.643 166

Decreto de 27 de outubro de 1964 - Altera o
Quadro de Pessoal - Parte
Permanente ~ do Mínístéríc
da Aeronáutica.. e dá outras
providências - Publicado, no
D.a., de 30 de outubro de

54.637 -

M.638 - Decreto de 28 de outubro de 1964 - Autorlza o
cidadão brasileiro Antonio
Mendes. a pesquisar argila e
areia qu~:r;t2!qs,a., no Municí-

1&7

Decreto de 28 de outubro de 1004 - Transfere
da Emprêsa de Eletricidade

54.632 - Decreto
Ainda
não foi publica no D.a. ....

1964

pio de São Gonçalo do Abaeté, Estado de Minas Gerais
- Publicado no ts.o., de 13 de
novembro de 1964
54.639 -

54.631 - D.ecreto de 27 de outubro .de 1964 - Aprova alterações
introduzidas
nos
Estatutos da Companhia de
Seguros Rio Branco, inclusive aumento do capital social
_ Publicado no rr.o., de 3 e
retificado no de 14 de dezembro de 1964

Decreto
Ainda
não foi publicado no D.O. ...
54.635 - Decreto de 27 de outubro de 1964 - Aprova alterações "introduzidas nos Estatutos da Iguassú Companhia de Seguros, inclusive
aumento "do capital social
- Publicado no rxo., de 7 de
dezembro de 1964 •.•.... ,;'..
'54.W6 - Decreto de 2'l de outubro de 1964 - Abre, ao
Ministério da Indústria e do
Comércio, o crédito especial
de crs 50.000.000,00
(cinqüenta milhões de cruzeiros) para o Iím que specifica -;- publicado no D.O., de
29 de outubro de 1964

Págs .:

1964

167

170

54.644 - Decreto de 29 de ou - '
tubro .de 19C4 - Declara de

utilidade pública o "Instituto Nossa Senhora do Carmo", com sede em Guaratdnquetá, Estado de São Paulo
- Publicado no D.a., de 4 de
novembro de 1964

170

Págs.

Págs. '

54.645 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Suspende o
funcionamento do Instituto
Cultural Brasil-Cuba, ,i com
sede TIo Estado da Guanábara - Publicado no D.Q,. de
3 de novembro de 1964

170

54.646 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Declara de
utilidade pública a "Inspetoria Salesíana São Pio X".

com sede em Rio do Sul, Es.tado de Santa Catarina ..:.....
Publicado no D.a. de 5 de
novembro de 1964 . . . . . . . . . .

171

54.647 - Aínda não foi publicado no D.a. . ... . .... "...

171

54.648 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Declara de
utilidade pública e sociedade
Humanitária 1 de Dezembro
Q

(Hospital

Português) ,

com

sede em São Luís, Estado do
Maranhão Publicado no
D.a. de 13 de novembro de
1964 ••..••.• ~ •• "' •..•.••••.•..
64.649 ~ Ainda não foi publi-

cado no D.a. . _

.

54.650 - Decreto de 29-de 'outubro de 1964 - Declaro de
'utilidade pública o "Instituto
Dom Bosco", com sede em
São Paulo,Estado de são
Paulo - Publicado no D.O.
de 3 'de dezembro de 1964 ..
54.65-1 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Concede à
oompcnnía Paraense de Mineração (C'PM) autcrtvaeão
para funcionar como emprêsa
de mineração publicado
no D.O. de, 13 de novembro
de 1964
.
54.652 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Concede à
Mineração Ferreira Limitada.
autorização para runctonae
como emprêsa de mineração
- publicado no D.O. de 13 e
retificado no de 17 de novembro de 1964
;
.
54.653 - Decreto de 29 de outubro de 1004 - Autoriza o
cidadão brasileiro Severo Luís
Sobrinho e. pesquisar casst-

171
171

171

171

172

I

terita. no Muriicipio de Araçuaí, Estado de 'Minas Gerais - Publicado no D.O. de
3 de dezembro de 1964

172

54.654 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - lReticrica o
Decreto nc '2;231, de 22 de janeiro de 1963 - Publicado
no D.O. de 7 de dezembro de
1964

173

54.655 - Decreto- de 29 de ou..
tubro de 1964 Renova a
autorlzacâo contida no Decreto número 45.887, de 28
de' abril de 1959 - Publicado
no D.O. de 7 de dezembro
de 1964 ••............••...•.

173

54.656 - Decreto de 29 de .ourubro de 1964 - Renova o
Decreto n Q 45.254, de 15 de
janeiro de 1959 - publicado
no D·O. de 7 de dezembro de
1964
'•.

174

54.657 - Decreto de 29 de ou...
tubro de 1964 - Transfere de
Fenelcn Lima, & Oía.. para a
Oompanhia de Eletricidade
" do Cariri a concessão para
distribuir energia elétrica no
Município de Iguatu -'- Estado do Ceará - Publicado
no D.O. de 7 de dezembro de
1964 •••..••••.•..••••....•.••

174

54.658 - Decreto de 29 de outubro de 1964, - Autoriza a
Companhia de Alumínio a.
pesquisar" bauxita no Muni, cípío de poços de Caldas, EStado de Minas Gerais _ Publicado, no D.O. de 7 de dezembro de 1964 ••••••...•..

175

64.659 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a.
Centrais Elétricas de Goiás
S.A. e. construir linha de
transmissão - Publicado no
D.O. de 7 de dezembro de
'1964 •••.•••...•....•.....•...

176

54.660 ~ Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a
Oompanhía Hidrelétrica do
Rio .pardo a construir linha.
de "transmissão .: Publicado
no D.O. de 4 de dezembro de
1964 ••••••.••.•••••••...•.•••

176
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54.661 - Decreto de 29 de ououtubro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Pedro
Rodrfg ues da Silva a pesquísar dolomita, caulim e minérios de fer-ro e manganês,
no município de Barra do
Píraí, Estado do Rio de Janeiro - Publicado no D.O.
de 20 de novembro de 1964 ..
54.662 -Ainda não foi publicado no D.O.
54.663 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Modifica
parte do artigo 42 do Decreto
TIQ 51.620, de 13 de dezembro
de 1962 - publicado no Is-O,
de 3 e retificada: no D.O. de
6 de novembro de 1964
54.664 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Classifica os
cargos de nível superior do
Serviço de Alimentação da.
previdência Social (SAPS) e
dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes - Publicado no D.o,. de
2 e retifícado no D.O. de 14
de dezembro' d e1964

177

178

178

178

54.665 -Decreto de 29 de outubro de 1964 - Declara de

utilidade pública a Misericórdia Botucatuense, com sede
em Botucatu, Estado de São
Paulo - Publicado no D.O.
de 23 de dezembro de 1964 ..
54.666 a 54.672 Ainda não
foram publicados no D.O. ••
54.673 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Ratifica a
["ei nv 2.327, de 17 de novembro de 1963, do Govêrno
do Estado do Maranhão e dá.
outras providências - Publicado 110 D.O. de '4 de dezem'pro

de 1964 • • . . . . . . . . . . • . . •

179
179

180.
180.

180.

180'

18!

54.681 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - outorga. à
Madeireira Nacional Sociedade Anônima concessão para
aproveitamento de energia
ihidráulica Publicado no
D.o. de 4 de dezembro de
1964

179

54.682 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a
Companhia Luz e Fôrça Santa Cruz a vender os bens
imóveis que especifica
Publicado no D.O. de ,4 de
dezembro de 1964 .........•

179

54.683 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Transfere
concessão para produção e
distribuição de energia elétrica no Município de Guiratdnga, Estado de Mato Grosso
- publicado no D.O;' de 4 'de
dezembro de 1964 .... . . . . ••
54.684 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Outorga ao

54.674 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da Sul América Terrestres, Marítimos e Acídentes, Companhia de Seguros,
relativo. ao aumento do capital social - Publicado no
D.O. de 9 de novembro e retificado no de 5 de janeiro
de 1965

54.675 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Aprova alterações introduzidas nos Estatutos da .Companhia Internacional de seguros, inclusive
aumento do capital social Publicado no D.O. de 6 'de
novembro de 1964
54.676 e 54.677 - Ainda não
foram publicados no D.O. ..
'54.678 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Aprova alteração introduzida nos Estatutos da .Italbrás Companhia de Seguros Gerais, relatdva ao aumento do capital
social - Publicado no D.O.
de 5 de novembro de 1964 •.
54.679 - Decreto de 29 de OU~
tubro de 1964 - Declara p1J.blicas, de uso comum, as
águas do curso que especifica
- Publicado no D.O. de 3 de
novembro de 1964
'
54.680 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Declara públicas ,de uso comum, as
águas dos cursos dágua que
esoectüoa
Publicado no
D.o. de 3 e retificado no de
6 de novembro de. 1964 •.....

181

182'

182
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!Município de ponte Branca,
Estado de Mato GTOSSO, concessão para o aproveitamento
da energte. hidráulica de um
desnível denominado Candieiros,
no
Munícípío de
Caiapônía, Estado de Goiás
- Publicado no v..O. de 4 de
dezembro de 1964
183

54.685 - Decreto de 29 de outubro de 1964 'rrensscrc
d,a Emprêsa Mtnerva de Eletrícídade para Centrais Elétricas de Goiás S.A. (CELG)
concessão para produzir e
distribuir energia elétrica no
Município de Burâti Alegre,
Estado de Goiás - publicado

54.687 e 54. ü88 - , Ainda não
<foram publicados no D.O. ..

186

distribuir energioaelétrica -

184

184

187

54.694 - Decreto de 2{l de outubro de 1964 - Amplia a
zona de concessão da Centrais Elétrices de G-oiás S.A.
- publicado no DD. de 4 de
dezembro de 1964
'187
54.695 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Declara públicas de uso comum, as
águas do curso que, especifica
- publicado no D.O. de 4
de novembro de 1964

188

Decreto de 29 de ou":
tubrc de 1964 - Declara públicas de uso comum, as
águas do curso que especlõca

54.696 185

Decreto de 29 de outubro de 1964
Concede
permissão à Icisa S. A. InM
dústria e Comércio, estabelecida na cidade de 'Rio Grande, Estado do Rio Grande
do sul, para funcionar com
suas seções de produção de
ácido sulfúrico, bem como as
seções supridoras de energfa
e metérta-príme, em caráter
permanente, nos dias de domingos e feriados civis e re-

54:639 -

publicado no D.O. de 4
de novembro de 19c4.......

108

Decreto de 29 dê outubro de 1964 - Autoríza a
Companhia- de Cim-ento PcrtIand Martngá a . lavrar minério de ferro no .munlcipíc de
lRibeir-a, Estado de São Paulo
- Publicado no D.G. de4 de
dezembro. de 1964
'. . . . .

18-8

54.698 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Amaury de
Bouza Mello
a
pesquisar
feldspato, 'no município de
Mif'Lricá, Estado do Rio de J'aneíro - Publicado no D.O.
de 9 de novembro de 1964 .,

189

54.597 -

ligiosos :...- Publicado rio D.Q,:
de 3,_ nc novembro de 19$4 ..

185

Decreto de 29 de outubro de 1964 - Retifica o
Decreto nv 36.291, de 5 'de
outubro de 1954 - publicado
no D.O. de 3 de novembro de
1964

185

54.69-0 -

54.691 :- Decreto de 29 de outubro de 19M - Abre ao Ministério da Fazenda o crédito
especial de cr$ 250..000.000,00

186

54.692 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - outorga ao
Mun.cípio de São Caetano de
Odívelas concessão para distribuir
energia elétricaPublicado no D·O. de 4 de
.dezembro de 1964

Publicado no D ~O. de 4 de
dezembro de',1964 ....,.......

54.686 '- Decreto de 29 de. outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Rui' de
. Melo e ;F\1rQ a pesquisar
calcário,
caulim,
dolomíta,

feldspato, quartzo e talco' DO
Município de J acupâranga,
Estado de São Paulo. - Publicado no D.O. de 4 de dezembro de 1964

para o fim que especifica
Publicado no D.o. de 3 de
novembro de 1964 ,..........

54.693 - Decreto de 29 de outubro 'de 1964 - outorga ao
Município de Cararu, Estado
de gergípe, concessão pare

fi

no D.O. de 4: de dezembro
de 1964

Págs .

54.699 -

Decreto de 29 de ou-

tubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Leônídas
A,fonso primo a pesquisar argila" no município de Sacra-

XXVII
Págs ,

monto, Estado de Minas Gerais - Publicado no D.O. de
7 de dezembro de 1964
190
:54.700 - Decreto de 26 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Vinícius
veneceres Vasconcellos a
pesquisar dolomlta, minérios
de ferro e de manganês, no'
município de NOVo:3. Lima, Estado de Minas Gerais - Publicado no D.o. de 7 e ret.ificada no de 1G de dezembro
de 1961
190
54"701 - Deéreto de 29 de outubro de 1964 - Declara públices, de uso comum, as
águas dos' cursos dágua que
específica
Publicado no
D.O. de 7 e retificado no de
2,2 de dezembro de 1964 ....

54.702 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza Q
Emprêsa Fôrça e Luz santa
Catarina S.A. a construir
-Iinha de transmissão - Publicado no p:O. de 7 de dezembro de 1964
'54.703- Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoríze a
Centrais Elétricas de Goiás
S. A. a construir linha de
transmissão - Publicado no
. D.O. de 7 de dezembro de
1964
,...............
54.704- Decreto de 29 de outubro de 1964 _ Autoriza a
Centrais Elétricas de Goiás.
a construir linha de transmissão - publicado no D. O.
de 7 de dezembro de 1964 ..
Decreto de 29 de outubro de 1964 - Outorga à
Centrais Elétricas de Minas.
Gerais S.A. concessão para
o aproveitamento da energia.
hidráulica das corredeiras do
Funil, no rio Grande, Estado
de Minas Gerais ....:.... publicado no D.O. de 7' de dezembro de 1964 ..........•. '. . . .

191

192

192

193

54.705 -

54..706 -:- Decreto de 29 de ,outubro de 1964 _ Autoriza o
cidadão brasileiro João Luiz
de Freitas a pesquisar caulírn
no município de Fortuna, Es-

193

Págs.
reco de Minas Gerais - Publicado no D.a. de 7 de dezembro de 1964 ..
194
54.707 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a
S.A. Mineração da Trindade
a pesquisar minérios de ferro
e de manganês no munlcipio
de Martana, Estado de Minas
Gerais - publicado no D.U.
de 7 de dezembro de 1964 ..
195
54.7-08 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Wilson Fe-'
lix Soares a. pesquisar minerios de ferro e manganês, no
município de Corumbá, Estado de Mato Grosso - Publicado no D.o. "de 7 de dezembro de 1964
.195
54.709 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza Prrellí S.A. Companhia Industrial Brasileira a instalar
Uma usina termelétrtca para
uso exclusivo - publicado no
D.O. de 7 de dezembro de
1964 ..
195
54.710 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a
Indústria de Cal Ituaçu Limitada a pesquisar calcário,
no município de Itueçu, no
Estado da Bahia Publicado no D.O. de 7 de dezembro de 196':1:
197
54.711 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Félix Segundo Pelízart a 'Pesquisar
calcário, no munícíplo de
Iporanga, Estado de São
Paulo - Publicado no D.O.
de 16 de dezembro de 1964 ..
197

54.712 - Decreto, de 29 de outubro de 1964 - Autoriza a
A. S. Moura, firma individual a pesquisar minério de
f-erro no município de Jtabíra, Estado de Minas Gerais
- Publicado no .n.o. de 1&
de dezembro de 1964
54.713 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Djahy FfI.':'
Tina Romero a pesquisar caulimno. município de Megé,

198

Aros DO PoDER ExEcunro
Págs,

PáS··

Estado do !Rio de Janeiro
Publicado no D.O. de 10 de
dezembro de 1964·..........

54.714 -

199

Decreto de 29 de ou-

tubro de 1964 -

Fixa o valor

das gratificações de representeçâo de gabinete para
atender, provisoriamente, a
encargos de direção e chefia.
de órgãos suoordlnedos ao
Conselho Nacional de Pesquisas - Publicado no D.a.
de 3 de novembro de 1964 "
54.715 -

:100

Autoriza o

cidadão brasileiro Ruy Nunes

de Campos Rosa a lavrar
ouro, no Município de Maués,
Estado do Amazonas -

Pu-

blicado no D.a. de 10 de dezembro de 1964

200

54.7.16 - Decreto de 30· de outubro de 1964 - Autoriza a
Effilprê~a

de

Mineração Pa-

-quelro Ltda.. a pesquisar galena, .no município de Ribeira, Estado de São paulo
- publicado no D.O. de 10
de dezembro de 1964

201

Decreto de 30 de outubro de 1964 -- Autoriza o
cidadão bresíleíro Levíndo
Gonçalves da Silva a pesquisar feldspato no município
de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais - Publicado no D·O. de 19 de novembro de 1964

202

Decreto de ao de cutubro de 1964 - Outorga à
Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A. - OELESc. ~
concessão p a r a aproveitamente progressivo da energia hidráulica de .um trecho
do rio Santa Cruz - Publloado no D.a. de 10 de dezembro de 1964

202

54.717- -

64.718 -

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Transfere
da Empresa de Eletricidade
de Pcxoréu t.tõa., ao Município de Poxoréu, concessão
para distribuir energia elétrica - -Publicado no D.O. de
lO de dezembro de 1964 .•..

Decreto de 30 de outubro de 1984 - outorga ao
MUnicípio de Valença do
Piauí, concessão para distribuir energia. elétrica - Publicado no D.O. de 1{} de dezembro de 1964
54.722 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
.cídadão. brasileiro A n í b a I
Garcia da Silva a jiesquísar
calcita no munícipío de Campos, Estado do Rio de .aenetro
- publicado _no D.C,. de 11
de dezembro de 1964 •......•
M.723 - Decreto de 29 de outubro de 1964 - Outorga a
Primo Tedesco concessão para
o aproveitamento parcial. do
desnível Abelardo Luz, em
Santa Catarina - publicado
no D.O. 11 e retrtícedo no
de 28 de dezembro de 1964 .'o
54.724 - -Decreto de 30 de outubro de 1964 ---.,. Autoriza a
Emprêsa de Elétrica de Londrina S.A. a vender grupos
geradores vinculados aOS serviços de que é concessionária
- publicado no D.a. de 11
de dezembro de 1964 .......•

2(}4.

54.721 -

Decreto de 30 de ou-

tubro de 1964 -

Decreta de 30 de outubro de 19ô4 - Autoriza o
cidadão brasileiro Almir Meraes a pesquisar quartzo no
município de Marabá, Estado
do pará - publicado no D.O.
de 10 de dezembro de 1964 ..

54.720 -

64.719 -

204

205-

205-

201}

Decreto de 30 de QUtubro de 1964 - outorga à
Companhia Agrícola Flbrasíl
concessão pare. o aproveitamenta de um desnível. existente no distrito de Pilar de
Sul, Município de Pilar do
Sul, Estado de São Paulo,
para 1.LS9 exclusivo - Publicado no .n.o. de 11 de dezembro de 1964

207

D-ecreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
MOreira de Souza a\ pesquisar
mármore no
município de
Curaçá, Estado da Bahia -_
Publicado no D:O. de 11 de
dezembro de 1964

208

54.725 -

54.726 -

203

·XXlX
Págs.
Decreto de 30 de outubro de 1964 - Concede à
. gandspar Minérios Ltda. autorização para funcionar como
emprêsa de mineração - pu.:..
blícedo no D.O. de 11 de dezembro de 1964
,
'54.728 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro H e r a 1d o
dos Santos Andrade a pesquísar minério de ferro, no
município de Santa Bárbara,
Estado de Minas Gerais Publicado no D.a. de 18 de
dezembro de 1964
54.729 - Decreto de 30 de novembro de 1964 - Amplia a
zona de concessão da Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Estado do Paraná - publicado no D.O~ de
15 de dezembro de 1964 ....
'.54.730 - Decreta-de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro David
Pauli Dana a lavrar diamante e ouro no município
de Itupíranga, Estado do
Pará - Publicado no D.O. de
15 de dezembro de 1964 ....
:54.727 -

Decreto de
tubro de' 1964 ~
concessão p a r a
energia elétrica no D.o. de 15 de
de 1934
\,..

·54.731 -

208

209

209

21'9-

Transfere
distribuir
publicado
dezembro

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Transfere do
Serviço de Luz e Fôrça do
Município de Fortaleza paro.
a 'Companhia Nordeste de
'Eletrificação de Fortaleza a
c o n c € s são para distribuir
energia elétrica' - Publicado
no D.O. de 16 de dezembro
e retificado no de 4 de ja.neiro de 1965

1964

213

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Almir M'O~
raes a, pesquisar quartzo no
município. de Marabá, Estado
do Pará - Publicado no D.a.
de 16 de dezembro de 1964

213

Decreto de 30 de outubro de 1964 - outorga ao
Município de Aparecida do
Tabuado, Estado de M-ato
Grosso, concessão para distribuir energia elétrica, e dá
outras providências - publicado no D.O. de 16 de dezembro de 1964
54,738 - Decreto de ao.üe outubro de 1964 - Autoriza O
cidadão brasileiro Almir 'Moraes a pesquisar quartzo no
município de Marabá, Estado
do Pará - Publicado no D.O.
de 16 de dezembro de 1964

215

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Fernando
Matos de Souza a pesquisar
água mineral, no murücípío
de - Manáus, Estado do Amazonas - publicado no D.ÜI.
de 13 de novembro de 1964

215

54.737 -

211

'54.732 -

~4. 733

212

54.736 -

30 de ou-

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza a
cidadã brasileira Argentina
Silva Soares a pesquisar
minério de ferro e de manganês, no Município de Corumbá, Es ta.d o de Mato
Grosso - publicado no D.a.
de 16 de dezembro de 1964 •.

Pága.

Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Almir Morees a pesquisar quartzo no
município de Marabá, Estado
do Pará - publicado no D.O.
de 16 de dezembro de 1964
'54.735 - Decreto de 3Q de outubro de 1964 - Transfere
do Município de Descanso
para O Consórcio Intermunicipal de Eletricidade, concessão para aproveitamento hídrelétrtcc, existente no rio
Famoso, no Município de
Desoonso,Estedo de Santa
Catarina
Publicado no
D.O. de 16 de dezembro de
54.734 -

214

54.739 211

-

Decreto de 30 de outubro de 1964 ,--:- Aprova. a
construção da linha de transmíssâo entre Pongaí e Guarantã, bem', como o sistema
de dístrfbuicâo em Pongaí,
Estado de São paulo, e dá

54.740 -

212

ATOS DO PODER :,EXECUTIVO

Págs ,

págs.
54.747 -' Ainda não' foí publicado po D.o.

outras providências - Publicado no D.a. de 18 de dezembro de 1964
'....

216

54.741 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza a
Companhia Mineira de Clmente Portland S.A. - C:O~
OINOI a pesquisar calcário,
no município de Matozínhos,
Estado de Minas Gerais
Publicado no Ir-O, de 18 de
"dezembro e retificado no de
4 de janeiro de 1965

216

54" 742 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
cidadão brasileiro Antônio
Mendes a lavrar feldspato no
município de gorocaba. Es~
tado de São Paulo ~ publicada no D.a. de 18 de dezembro de 1964
54.743 ,- Decreto de 30 de outubro de 1964 - Autoriza o
ctdadâo brasíleíro Joaquim
zeoertes Vieira a pesquisar
amianto, no município de
Ita:m.lCi,iEstado de Goiás publicado no D.a. de 22 de
dezembro de 1964

217

218

Decreto de 30 de outubro de 19(';4 - Transfere
da firma P,' Machado &

54.744 -

Companhia para a Comnanhta dê' Eletricidade do Cariri a concessão para distrtbuir energia elétrica, e dá
out-es provídênelas - Publlcada no D.a. de' 22 de dezembro de 1964

218

----: Decreto de 30 de outubro de 19fi4 - Outorga à
Emprêsa
Déstrfbutdore.
de
Energia em Sergipe Socie-

dade Anônima concessão para
energia elétrica no
de sfmâo Dias no D.a. de 22 de
de 1964 .,........

54.746 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Declara. de
utílide de pública a Acâo soda! Nossa Senhora de Copacabana com, sede no Esrado
da Guanabara - Publica do
no D.a. de 16 de dezembro
de 1964 .... :................

54, 749 ~ Decreto de 30 de outubro de 1964 - Declara de
utilidade pública a Sociedade do Santo Rosário, com
sede _ em Belo Horizonte, Es~
tadc de Minas Gerais - Publicado no Il-O, de 18 de dezembro de 1964
"......

22t1

54.700 - Decreto de 30 de outubrode 1964 - Declara de
utilidade pública o "Patrcnato Agrícola Antônio Alves
[Ramos", com sede em -Santa
Maria" Estado do Rio Grande do Sul publicado no
D.a, de 18 de dezembro de
1964
,....

221

54.751 - Ainda não foi publi-.
cada no D.a
,........

221

54.752 - Decrete de 30 de outubro de 1964 Transfere
da mmprese Ottoní & Cía .
iLtda. para (1 Centrais 'E1é~
tricas de Mina-s Gerais S.A"
concessão para produzir e distribuir energia elétrica
Publicado' -no D,a. de 22 de
dezembro de 1S64
.

221

54.753 -

Decreto de 31,) de ououtorga à
Companhia de Bâetrícídede
do Estado da Bahia, autorização "de estudos da bacia
do Tio Pardo "- publíoado no
o.o. de 22 de dezembro de
1964 "
.

tubro de 1964 -

54~ 745

distrfbuít"
Munlc'píc
Publioado
dezembro

22,1)

.Ó; • • • • • • • , . . . .

54.748 - Decreto de 30 de outubro de 1964,-' Declara de
utilidade pública o "Hospital
e Maternidade Samaritano",
com sede- em Garça, Estado .
de são Paulo publicado
no" D.a. de 18 de dezembro
de 1964
220

219

221

54.754 - Decreto dê 3() de outubro de 1964 - outorga ao
Município de Cedro de São

João, "E..stado de Sergipe, concessão para distribuir energia elétrica

~

Publicado no

D.a. de 22 de dezembro de
1964
220

.

54.755 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - outorga ao

22~

xxxi
Pága.

Município de: oreco Cardoso,

E-stado de Sergipe, concessão
para distribuir' .energia elétrica publicado no Ir.O,
de

~2

de dezembro de 1964

223

-54.756 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - outorga à
Centrais Elétricas de. Goiás
S.A. ' . concessão para distribuir energi-a elétrica no Município de Quirinõpolis, Estado de Goiás Publicado
no D.a. de 22: de dezembro
de 1964

223

54.757 oi 54.766 - Ainda não
foram publicados no D.a. "

224

o"

o

o

o

o

o

o

o

o

;

o

o

o

o

o

..

•

•

54.767 - Decreto de 30 de outubro de 1964 - Dispõe sôbre

a. organização e .Q' funcionamenta dos Conselhos de <Contribuintes e do Conselho Superior de 'raríre, e dá 'OUtras
providências - Publicado no
D.O; de 6 de novembro de
1964 ....
54.768'·:....... Decreto de 30 de OUo

o

••

o

0'0

o

••

outubro de 1964 -

o

o

••••

o

o

o

o

224

Autoriza

o cidadão brasileiro Sínézio
Borges a pesquisar argtlatno

município de poços de Caldas -, Estado de Minas Gerais - Publicado no o.o. de
22 de dezembro de 1964 .....
54.769 _ Decreto de 30 de ou, tubro de 1964 Aprova o
Regulamento para O Setor de
Identificação do Ministério
das Relações Exteriores -

232

Publicado no D.O. de 4 e retificado no de 6 de novembro

o..

de 1964
54.770 - Decreto de 3{): de outubro de 1964 - Altera a tabela de funções grattftcadas
do Gabinete do Mínlstr.o da
Agricultura e dá outras pro-

vidências
Publicado no
D·O. de 4 e retificado no, de
6 de novembro de 1964 .... ,.
54.771 ---:- Decreto de 30 de outubro de 1964
Autoriza
o cidadão brasileiro Custódio
Netto Júnior ta, pesquisar carvão, no município de são Félix do Xíngu
Estado do
Pará
publicado no D.U.
de 22.dedezembro de 1964 "

232

233

236

XXXll
Pága.

ouro, no município de Sao:
João deI Rei, Estado de Mi-_

nas Gerais -

publicado no

D.a. de 23 de dezembro de

1964
.54.780 . - Decreto de 3 de novembro de 1964 _ Autoriza o

24Q

cidadão brasileiro 'Jcão Sérgio Marinho Nunes a pesquisar ocre e minério de ferro
no município de santa Bárbara, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D.a. de 23
de dezembro de 1964
.54.781 - Decreto de 3 de novembro de 1964 Autorize
a cidadã brasileira Argentina
de SOUza oliveira a pesqui-

1964

'
"..
54.:787 - Decreto de 3 de no-vembro de 1964 - Autorlza
240-

sar minério de rerro-no município de Belo Vale, Estado
de Minas Geraíz Publiroda no D.a.. de 23 de dezembro de 1964 ............•

241

54.782 - Decreto 'de 3 de no...
vembro de 1964 - Autoriza

a cidadã brasileira Argentina
de Souza Oliveira a pesqui,
sar minério õe ferro no mu . .
nicípio de Belo Vale, Estado
de Minas Gerais - Publica;
do no D. O. de 23 de dezem,
bro de 1964

241

54..783 - Decreto de 3 de no,
vembro de 1964, - Autoriza.

o cidadão' brasileiro Júlio da
Silva Pereira, a pesquisar
diamante no município Sêr.. .
ro, Estado de Minas Gerais
- Publicado no D. O. de 24
de dezembro de 1964 ... ,....
Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - .autonea
o cidadão brasileiro Gastone
Sartor] a pesquisar ouro e
diamante no município de
Iturama,
Estado de, Minas
Gerais - Publicado no D. O.
de 24 de dezemoro de 19M

242

54.784 -

Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - Autoriza o
_ _ c idadão brasileiro Gastone
Sartorí a pesquisar oU:'o e diamantes, no município de Iturama, Estado de Minas Gereis -~ Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 19,64

Pág•.
54.786 - Decreto de' 3 de no.. .
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro João
Francisco Belíenj <ao lavrar
água mineral, no munícípío
de campos, Estado do Rio de
Janeiro
Publicado no
D. O. de 24 de dezembro de

242

64.78'5 -

243

o cidadão brasileiro Armen,
do Della Monica a pesquisar
areia quartsosa no município
de São Paulo, Estado de São
Paulo - .Publicadc no D. O.
de 24 de dezembro de 1964 ..
54.788 - Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 Autoriza
a Mitra Arquidiocesana de
São Paulo a pesquisar eniné,
rio de ferro e calcáreo, no
município de Pirapora do
Bom Jesus, Esmdo de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 1964 .•
54.789 - Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Walter
lKhoul'i 'a pesquisar quartzo.
no município de Vitória da
Conquista, Estado da Bahia
- publicado no D. O. de 24
de dezembro de 19"64
54.790 - Decreto de 3 de no..
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro João 'I'ozatto Filho a pesquisar cau..
Iim no municíp'c de Campo
Largo, Estado do Paraná Publicado no D. O. de 24 de
dezembro de Hf64
54.791 - Decreto. de 3 de novembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Antonio
Hossrt a pesquisar calcárec
no
município de Guapíara,
Estado de São Paulo - Pu,
bhcado no D. O. de 24 de da,
zembro de 1964
-..
54:792 - Decreto -de 3 de novembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Otávio
Mortalí a pesquisar água ml..
neral no mumícípio de Presi;
dente Prudente,
Estado de

2!44

245

245

246

247

248

Págs ,
São paulo
Publicado no
D. O. de 24. de dezembro de
1964
:.................
54.793 - Decreto de 3 de no . .
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro
Milton
Vieira de Araújo a pesquisar
quartzo no município de Ita.. .
marandiba, Estado de Minas
Gerais - publicado' no D. O.
de 24 de dezembro de 1964 ..
54.794' - Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 - Concede à
Com€rcio e Mineração jtabt,
rito Ltda., autorização para
funcionar como emprêsa éie
unímeração
Publ.cado no
D. O. de 24 de dezembro de
1964
54.795- Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 ' - Autoriza
o cidadão brasileiro Marcelo
palma a pesqu-sar água mí . .
neral, no município de Ara.. .
.tiba, Estado do Rio Grande
do Sul - publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 1964.
54.796 - Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 Autor.za
o c'dadão brasileiro Pedro de
Araújo Lima a lavrar, már.. .
more. no mun'cípo de Oantagalo, Estado do R'o de .Ja . .
neiro - Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 1964 ..

248

249

64.799 - Decreto de 3 de no ..
vembro de 1964 Autoriza
e. Companhia Brasileira de

253

54 .801 -

249

250

Decreto de 3 de no..
vembro de 1964 - Concede
à Castro &, V~las Bôas L'mitada autorização para funcio.,'
nar como emprêse de mine..
ração - publicado no D. O.
de 29 de dezembro de 1964 '.

250

253

54.802 - Decreto de 3 de no . .
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão brasileiro zenon
Afon-o Carlos Pereira a pes.. .
quisar quartzo novmu.n.cípio
de g.monésla, Estado de Minas Gerais Publicado no
D. o. de 29 de. dezembro de
,.............

254

54.BJ,3 - Decreto de 3 de no . .
vembro de 1964 - Autoriza
a
c.dadâ
brasileira Lyra
Aguiar de Araújo a pesqui.. .
sal' calcáreo, no mun'cípío
de Itaocara, Estado do Rio de
Janeiro -pubI: cado no D. O.
de 29 de dezembro de 1964 ..

254

Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Ricardo
Cc'mbra de Alme.da Bren.,
nand a pesquisar caulím, no
mun'cipio de parelhas, Esta;
do do R'o Grandevdo Norte
- Publicado no D. O. de 29
de dezembro de 1964

255

Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Nlels
Erik
Hedeager a p-esquisar
água, mineral, -no município
de Matríporâ, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 19 de novembro de 1964

255

19M "

Decreto de 3 d e no.. .
vembro de' 1"964 Autoriza
o cidadão brasile'ro Augus.. .
to Candido de Souza a pes.. .

54.798 - Decreto de 3 de no.. .
vembro de 1964 - ' Autoriza
O cidadão bras'Ieíro Antonio
Boim a pesquisar água m ;neral; no munícrp:o de João Ra.. .
malho, Estado de São Paula
- Publicado no D. O. de 29
de d-ezembro de 1964

252

Decreto de 3' de .no.. .
vembro de 1964 Autoriza
Aguas Minerais Natura:s Limitada e. pesquisar água mi.,
neral no município de Nova
Iguaçu, Estado do R!o de Janeiro - Publicado no D. O.
de 29 de dezembro de 1964 .. i

'54.800 -

5'4.797 -

quísar
amianto no muntcf.. .
-p:o de Cabo Verde, Evtado de
Publicado
Mi.nas Gerais
no D. O. de 29 de dezembro
de 1964

Mjnérioe Metais, Comércio
e Indústria a pesquisar miné.. .
rio de ouro no muntcíplc de
Jacobina, Estado da', Bahia -:publicado no D. O. de 29 de
dezembro de 1964

54.8<''4 -

251

54.805 -

252

XXXIV

ATOS DO PODER

ExEcunvo

págs.
54.806 -----c: Decreto de 3 de novembro de Ht64 - Autoriza
o cidadão brasileiro Massfl...
Ion Sabóia de Albuquerque ao
pesquisar água mineral no
mtmícípío de Sobral, Estado
do Ceará
Publicado no
D. o. de 30 de dezembro de
1964

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

25-6

54.8n - necrcto de 3 de no...
vembro "de 1964 Autoriza
Metais de Goiás S. A., ME...
TAGO,

a,pe-quíeer quartzo no

municipiode Xambâoá, Esta...
do de ~ Go.ás - Publicado no
D. O. de 30 de dezembro de
1964

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

54.808 - Decreto de 3 de no ...
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão
brasileiro André
Félix da Silva a pesquisar
água mineral, no mumcípío
de Araptraca. Estado de Ala;
goas - publicado no D. O.
de 30 de dezembro de 1964 ..
54.809 - Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 Autoriza
o cdadão
breslleiro Neglb
Jafet a pesquisarcminér:o de
cobre, no rnunícíp.o de Bom
Jesus da Lapa,
Estado da
Bahia - Publicado no D. O.
de 3{} de dezembro de 1964...

Decr·eto de 3 de no.,
vembro doe 19'64 Autoriza
o clcadão
brasileiro Nag.b
.jaret, a pesquisar mnérío de
cobre, no município de Bom
Jesus da Lapa,
Estado da
Bahia -Publicado no D, (O.
de 30 de dezembro de 1964 ..

257

261

54.813 - 'Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - Autonza
o cldadâc
brasileiro Olame,
de Macedo a pesquisar casai;
terita no município de Labrea, Estado do Amazonas Publicado no D. O. de 19 de
novembro de 1964 ••...... '"

261

54.814 - D2creto de 3 de no~·
vembro de 1964 '-- Autoriza
o cidadão bras.leírc Oiama
de Macedo a pesquisar cassí.,
tertta no município de Lábree., Estado do Amazonas -pubr'oado no D. 0, de 30 de
dezembro de 1964

261

Decreto de 3 de DD..
vembro de 1904 -- Autoríza
o cidadão
bras'Ieíro Oi ama
de Macedo a pe-quísar casst.,
tenta no mumcip'o de Lá ...
brca, E.stado do Amazonas publcado no D. O. de 30 de
'dezembro de 19'64

262

54.816 - Decreto de 3 'de no.
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão
brasileiro S'mâo
Weltisky Dutter a pesquisar
ilmenita, no município de Paranaguá, Estado do Paraná,
Puolcado no D. o. da 30
de dezembro de 1964 ..•....•

26~

54.817 - Decreto de 3 de DO~
vembro doe 1964 Autortsa
o cidadão brastlelro' ~ Gilberto
santos Silva a pesquisar nn.,
nértos de ferro e de rnanga.,
nês, no municíplo de Corurn,
bá, Estado de Mato Grosso
Publicado no D. O. -de 4
de janeiro ,de 1965

263

'54.818 - Decreto de 3 de no.,
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão bras.Ieiro .Gilberto
Santos Silva a pesquisar mí.,
néríos de ferro e de manga...
nês, DO mun'ctp'o de Corum...
bá, Estado de Mato Grosso
- Publicado no D. O. de 4
de janeiro de 1965

264.

54.810 25~

25&

M.81G -

259

.54.811 - D~creto de 3 de novembro de 1964 Autoriza
'a.
Companhia
Siderúrgica
Nacional a P8'~qu:SJUr míné...
rios de ferro e manganês, nos
[IDUll~Cfp~OS
de Ouro Preto,
'Itabírtto e Belo Vale, Estado
de Minas Gerais - Publicado
no D. O. de 30 de dezembro
de 19M
26Q
54.812 - Decreto de 3 de no.."
vembro de 19M Autoriza
o cidadão
brasileiro Oíama
de Macedo a pesquisar casst.,
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Pág._
tente, no murucipio de Lâbrea, Estado do Amazonas publicado no D. O. de 30 de
dezembro de 1964
"'

o o o o o o o-o o o

fNDlCE

Págs.
Decreto de 3 de no...
çembro de 1964 - Autoriza
o c.dadão brasileiro Gilberto
santos Silva a pesquisar mí...
nérios de ferro e de manganês, no município de Oorum ...
bá, Estado (de Mato .Grosso ---.
publicado no D. O. de 4 de
janeiro de 1955 ... . . . . . . . . .

64.819 -

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 -----.:. Autoriza
o cdadâo brasileiro Gilberto
gantos Silva a pesquisar mínérío de ferro e de manganês, no município de Corumbá, Estado de Mato Grosso publicado no D. O, de 4: de
janeiro de 1965 . . . . . . . . . . . .

264

M.82ü -

265

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964- Autoriza
o cidadão brasileiro G'Iber-to
santos -Silva a pesquisar mi--'
nérios de ferro e de manga...
nês, no município de Corum...
bá. Estado de Mato Grosso 'publicado .no D. O. de 4'- de
janeiro de 1965
265

vanao a pesqusar ca-stteri.,
266

-54.823 Decreto de 3 de no..
vemb-o de 1964 Autoriza
a Cerâmica Togni Ltda . a
jpesqui-ar arg-ila, no municí...

Decreto de 3 de novembro de 19$4 Autoriza.
.o cidadão brasileiro Esio To...
ledo Martins a pesquisar
água mineral, no município

ta, no muncipo de Macapá,
Território Federa! de Amapá
- publicado no D. O. de 5 de
janeiro de 1965

270

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão brasileiro Anüson
Varlzo a pesqu'sar casstert..
ta, no mumcinro de Macapá,
Território F'2deral de Amapá
- Publicado no D. O de 5
de janeiro de 1965 ... :...... ~ 270

54.83"-1, -

266

54.824 -

54.825 -

Varrzo, a pescusar cassrteri..
ta, no município de, Macapá,
Terrrtór.o Pederal do Ama...
nã - publicado no- D. O, de 4
de janeiro de 1965
·269
Decreto de 3 de .no..
vembro de 1964 Autortza
o cldadâc braa'Ieíro Anilson

vembro de 1984 -

Decreto- de 3 de no ...
vembro de 1964 Concede
à Damína - comérco e Re...
presentações Limitada auto...
rfzacê ovpara func'onar como
emprêsa de mineração - Pu...
bltcado no D. O, de' 4 de já...
. neíro de 1965

269

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão btaeileiro Amlson

'54.8::'8 -

;54.829 -

Decreto de 3 de no...
Renova O
Decreto n.v 50. ()29, de 24 de
janeiro de 1961 - Publcado
no D. O. de 4 de janeiro de

54.822 -

pio de Pocos de Caldas, Es...
tado de M'nas - Gerais - Publ.cado no D. O. de 4 de ja...
ncíro de 1965

Decreto de 3 .de novembro de i964 Autoriza
o cidadão brasileiro An.lron
Varjzo a pasqu'se.r cassiterita
no munic'pic de Macapá,
Território Federal do Amapá
- Publ cada no D. O. de 4 de
janeiro d", 1965

54.827 -

64.821 -

1965

Pág!.
de Piracicaba, Estado de São
Paulo - Publicado no D. O.
de 4 de janeiro de 1955
267
54.826 - Decreto de 3 de no ...
vembro de 1964 outorga
ao mun'cíplo de Campestre,
Estado de Minas Gera's, con...
cessão para o aproveitamento
de Emergia hidráulica - Pu...
blícado no D. O. de 4 de ja...
neiro de 1965
' 268

Decreto de 3 de no ...
.vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro R'cardo
Sampa-o Corrêa, a lavrar
quartzto,
no
município de
Mogt das Cruzes, Estado de
São paulo
Publicado no
D. O. de 5 de jameíro de

M.831 -

267

1965

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 Autoriza
a
companhia
Siderúrgica

54.832 -

1171
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Págs.
Cruzeiro do Sul ..;...;.. CRUZUL
- a lavrar quartzo no muni;
cípío .de Congonhas, Estado
de Minas Gerais - publica..
do no D, O, de 5 de janeiro
de 1965
272
54,833 - Decreto de 3 de nOM
vembro de 1964' _ Autoriza
a cidadã brasileira Adelaide
de Oliveira Ribas a pesqui.,
sar minério de ferro, 'no mu,
mctpío de Xingu, Estado do
,partá - Publicado no D. O.
de.f de [aneíro de 19-65 .. ', . .
273
Decreto de 3 de no,
Autoriza
a cidadã brasileira Adelalde
de Oliveira R'bas, a pesqul,
sar minério de ferro, no mu..
mcíp'o de São Felix do Xín..
gu. Estado do Pará - PublL
cada no D. Q. de .18 de de ..
aembro de 1964
,
'.' 273
54.835- Decreto de 3 de -no..
vembro de 1964 - Autoriza
<a cidadã brasileira Adelaide
de 'Oliveira Rdbas, a pesquí,
sar minér:o de ferro, no mu..
n'cíp!o de São Fel;x do Xtn.,
gu, Estado do Pará ....:... PublL
cado no D. O. de 18 de de",
zembro de 1964 .,.,........
274

54.834 -

vembro de 1964' -

54. 8~6 -

Decreto de 3 de no ..
Autoriza
a cidadã bras'Ieira Adelaide
de ouve'ra Ríbcs, a pesqul;
sat m'riértn de ferro, 'no mu,
n'cfp'o de São Pellx do x:n,
gu,s Etado do Pará - Publi.,
cado no D. O. de 18 de de",
zembro de 1964
54.837 - Decreto de 3 de .no..
vembro de 1964
Declara
de utilidade pública,
para
fins de desapropração, o ímó..
vel .que memotona necessáric
ao Ministéro da Guerra Publcado no D. O. de 5, e
retificado no d-e 9 de novem,
bro de 1964

vembro de ]964 -

54.838 -

Decreto de 3 de no,

vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Amaury
de Souza Mello a pesquisar
m'ca, no município de GOM
vernedor Valadares, EStado

Pág~.
de Minas Gerais - Publica..
do no D. O. de 9 de novem,
bro de 1964 .,.,.".........
'54.839 - Decreto de 3 de no..
vembrc de 1964 Autoriza
a cidadã brasileira Adelaíde

de Oliveira Ribas a pesquí.,
sal' minérío de feno, no município de São Feliz do xm,
gu, Estado do Pará - Publí.,
cada no D. O. de 18 de de.,
zembro de 1964

275

54.840 -Decreto de- 3 de .nOM
v-embro de 196-4 Autoriza
o cidadão. brasileiro Aquelino
Peres de MOura a pesquisar
grafite no munctpio de Ar",
cos. Estado de Minas Gerais
- Publíoado no D. O. de 24
de novembro de 1964 ..... '

277

54.841 - Decreto de 3 de no..
vembro de 1964 - Autortza
O
cidadão brasileiro João
Sattim a pesquisar feldspato, quartzo e caurím, no mu..
nlcipío de socorro, Estado de
São Paulo
Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de
19M
..•...

277

Decreto de 3 de nOM
vembro de 1964 - Autoriza
o cidadão braslle.ro João Je-

54.842 -

rônymo a pesquisar

274

275

argila

bentonifera,
no
de Sacramento,

município
Estado de

Mimas .Gerais -

Publcado

no D O. de 18 de dezembro
de 1964

278

Decreto de 3 de no ..
Autoriza
o c'dadâo bras'Ieíro Hiroshí
Urushíma a pesquisar miné..
rio de tungstên'o no mtmici,
pio de Nova Trento, Estado
de Senta Catarina - Pühli..
cada no D. O. de 18 de dezembro e retificado no de
4 de janeiro de 1965 .,.,....

278

54.843 -

vemo-o de 1964 -

275

Decreto de 3 de no..
Autoriza
o cidadão brasileira Edmun..
do de Moura Carvalho a pes.,
qulsar grafite no munícüpio
de Carvalhos, Estado de Mi ...

54.844 -

vembro de 1964 -

;XXXVlI
P~gs.

mas Gerais - Publicado no
D. O. de 18 de dezembro de
1964

.

,'54.845 - Decreto de3 de novembro de 1964 - Autoriza
o cidadão bras.Ieíro Luiz da
costa 'I'elles a pesquisar ar...
gila no município de Rio Cla-:
ro, . Estado de São Paulo publicado no D. O. de 5 de
janeiro de 1955
.

1279

280

54.846 -

Decr-eto de 3 de no ...
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão brasdairo Antônio
Toshio Hara a .pesquísar
água mlneu-al no município
de ootía, Estado de São' Pau...
10 - Publicado no D. O. de 5
de janeiro de 1965.

280

54.847 - Decreto de 3 de no ...
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão brasileiro Osmar
Joppert a pesquisar calcáreo
mo município de Almirante
'I'amandaré, Estado do Para...
;ná - Publicado no D. O. de
5 de janeiro de 19~5
.

281

,

~

dolomita, calcáreo, rmnérros

64.849 -

manganês, nos
Ouro Prêto e
Estado de Mi...
Publicado no
janeiro de 1965

281

Decreto de 3 de no...

vembro de 1964 - Autoriza
a Companhia de Mbneraçâc
Serra da Moeda a pesquisar
dolomita, calcáreo, jmmérios
de ferro e de manganês, nos
municípios de Ouro Prêto e
Ouro Branco, no Estado de
Minas Gerais - Publicado no
D. O. de 5 de janeiro de 1965

283

3 de no...

Autoriza

Otaviano
pesquisar

muntcip'o de
Raul Soares,
Estado de Minas GeraisPublicado no D. O: de 5 de
.janeíro de 1965". . . •
54.853 - Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 Autoriza
a Companhia Cimento 'Brasi.,
Icíro a pesquisar calcáreo, no
município de Pinheiro Ma...
chado, Estado do Rio Gran...
de do Sul Publicado no
D. O. de 5 de janeiro de 1965
54.854 e 54.855 - Decretos Ainda não foram publica-dos
no Diário Oficial
54.856 - Decreto de 3 de no,
vembro de. 1964, Autoriza
o cidadão brasileiro José Peres de Moura a pesquisar
grafite no município de Ar...
cos, Estado de Minas Gerais
- Publicado no. D.O. de 24
de .novembro de 1964
são para o aproveitamento de
energia hidráulica de Um des...
nível, situado no município
de Benedito Nôvo, Estado de
ga.nta Catarina. Publica...
do no D. 'O. de 2'7 de novembro de i9-G4

284

285

281:'

285

293

Decreto de 3 de no...
vembro de 1964 outorga
'ao Comércio de Eletricidade
do Rio do Prado - Rublm

54.85'7 282

54.85Q .::.. --- Decreto de' 3 de no...
vembro de 1964 - Autoriza
o. cidadão brasileiro Sebastião

concessão para o aproveita,
mente da energia hidráulica
- Publicado no D. o. de 5
e, retificado no de 9 de no ,
vembro de 1964
288

Ourtmbaba, a pesquisar bauxita, no municvpic de Poços de caldas, Estado de Mínas Gerais publicado no
D. O. de 5 de ja-neiro de 1965

54.852 - Decreto de
vembro de 19$4 o cidadão brasileiro
Pranc.sco Pir-es a

malacacheta e feldspato, no

54.848 - Decreto de 3 de novembro de 19'64 Autoriza
a Companhia de Mineração
Serra da Moeda, a pesquisar
de' ferro e de
municípios de
Ouro Branco,
nas Gerais D. o. de 5 \de

PágB.

54.851 -Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - Autoriza.
o cidadão brasileiro Altino
José Antunes a pesquisar
quartzo e m'ca, no mumcipio
de Governador Valadares, jss,
tado de Minas Gerais - Pu...
bhcadc no D. O. de 5 de ja.,
neíro de. 1965 .............•

283

54.858 - Decreto de 3 de no,
vembro de 1964 - Aurcva as

ATOS DO PODER EXECUTÜ'O

págs.
classificação e fiscalização da
exportação do milho visando
à sua padronização - PublL

cado no D. Q. deB e retificado no de 13 de novembro de
1964

11964
287

i4.859 a 54.879 -

Decretos -

Ainda não foram publicados
no Diárzo Oficial
54.880 - Decreto d-e 4 de no...

291

vembro de 1964 - ' Autoriza
o cidadão brasileiro Jean

Olaude Abel Heymann a la ..
vrar caulím, argila 'e feldspa...
to, no município de .Santana
de Parnaíba, Estado de São
[paulo - Publicado no D. O.
de 19, de novembro de 1964. ..

2~1

54.881 a 54.889 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário O jicial
~

292

64.890 -

neCl"eto de 4 .de no..

caduco o Decreto nc 29.413',
vembro de 1964 - Declara
de 29 de março de 1951
Publicado no D. O. de 10 de
novembro de 1964
M.891 - Decreto de 4 de JlO..
vembro de 1964 Declara
caduco o Decreto n.c 21.322,
de 18 de junho de 1946 _ Pu,
blícado no D- O. de io de no..
vembro de 1964 ...•.......••
Decretos ---..:.
Ainda não foram publicados
no Diário O licial
64.904 - Decreto de 4 de no..
vembrc de 1964 - outorga
à Cooperativa de Energia
Elétrica Santa Maria, conces..

292

293

293

64'.904 - Decreto de 4 de nOR
vembro de 19'64 - Outorga àCooperativa de Energ.a Elétrica santa Maria concessão
para o aproveitamento de
energia hidráulica de um desnível, situado no Muncípio
de Benedito Nôvo, Estado de
Santa Catarina - Publicado
no D . O, de 27 de novembro
de 1964

asee,
no
de

;

54.907 - Decreto
Ainda
não foi publicado no D. O. ..
54.908 - Decreto de 4 "de no ..
vembrc de 1964 - Concede
reconhecimento à Faculdade
Católica de Ciências Econômicas - Publicado .no D. o.
de 19 de novembro de ..964 ..
54.909 a 54.917 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Olicial
54.918 - Decreto de 4 de no,
vembro de 1964 - Renova o
Decreto n.c 49.701, de 31 de
dezembro de 196{) - publica..
do no D. O. de 23 de dezem.,
154.919 a 54.928 - Decretos bro de 1964
Ainda. não foram publicados
no . Diário Oficuü ........• ..

54.892 a 54.903 -

ii4.906 - Decreto de 4 de no...
y€mbro de 1964 - Declara

Págs.
públicas, de' uso comum,
águas do curse dágua que
pecifica
Publicado
D. Q. de 9 - de novembro

novas especificações para a

293

294

294

294

294

294
291>

54.929 -

Decreto de 4 de no ..
Declara
caduco o Decreto 25.980, de
8 de dezembro de 1948 - Publicado no D. O. de 10 e re; .
tificado no de 13' de novem..
brc de 1964
29~
M.93'C' - Decreto de 4 de no ..
vemhrn de 1964 - Concede
reconhecimento à Escola de
Enfermagem "Lauriston Job
Lane", da Sôciedade Hospital
Samaritano, de São PauloPublicado no D. O. de 25 de
_. . .
295
novembro de 1964
54.931 - Decreto
Ainda
não foi publicado no D. O. ...
295
54.932 - Decreto de 4 de 'no..
vembro de 1964 - Prorroga
por mais 15 (quinze) dias o
prazo de que trata o artigo
4. 9 do. Decreto n.v 54.238, de
2 .de eetembro de 1964 - Pu;
blícado no D. Q. d.e 5 de nó..
vembro de 1964
295
-54.933 e 54.934 - Decretos _
Ainda não foram publicados
vembro de 1964 -

no Diário O licial

293·

ÍNDICE·
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Págs.
354.'935 - Decreto de 4 de no...
vembro de 1964 Retifica
o enquadramento das funções

varsidade

do

Brasil,

do

d-e mscrítór.o -Técnico da Uni;
DASP - Publicado 'no D. O ..
de 5e retificado no de 9 de
novembro de 19'84 ......•...
.54.'936 - Decreto de "4 de novembro de 1964 Regula-

296

menta, paro. as emprêsas
concessionárias de serv.cos de
energia elétrica, a aplicação
do art. 57, da Lei nv 3.470,
de 2'8 de novembro de 1958 e
dos arts. 39 a 69 da Lei ns
4.3'57, de 16 de julho de 1964
relativos à correção da tra~

duçâo monetária do valor oráginal dos bens do ativo imobilizado das pessoas jurídicas'
-

Publicado no D.O.
de novembro de 1964

54 937 -

de 6
29,7>

Decreto de 4 de no-

vembro de

1964 -

Regula-

menta o Decreto-lei n9 3.128,
de 19 de marco de 1941, e dá
outras providências Publicado no D. a. de õ' e retificado no de 13 de novembro
de 1Y64
,54.'f}38 - Decreto de 4 de novembro de 1964 '-:- Altera diaposit' vos do Decreto n« 41.019,
de 26 de fevereiro de 1957,

298

e dã outras provtdênctas _

lPuhlicado no .n.o . de 6 e
retlftce do no de 13 de novembro de 1964 .. . . . . . . . . . .
54.939 - Decreto de 5 de novembro de 1964 - Retifica o
Quadro de Pessoal do exTerritório Federal do Acre Publica do no D. a. de 12 e
retif'uado no de 17 de novembro de 19'04 ...........•.
54,940 - Decreto de 5 de noI vémbro de
1964 - Autortze O
cídadqo brasileiro P'odoaldo
Pontes Pinto a pesou'sar casslte-Ita, no muniotn'o de
Pôrto Velho 'Terrttórlo Feri
deral de Rondônia - PuhI1csdo no D. a. de 19 de novembro de' 1964
,....
54.941 - Decreto de 5 de novembro de 1964 Autorfaa
o cidadão brasileiro Floüoal-

3{l3

2{)8

Pága.
do Pontes Pinto a pesquisar
cassiterita, no município de
Pôrtc Velho, Território Federal de Rondônia - PuvIi-.
cada no D.a, de 19 de novembro de 1964 .•.........•
54.942 - Decreto de 5 oe novembro de 1964 - Autoriza
o cidadão brasileiro Flodoal":
do' Pontes Pinto a pes tuisas
cassiterita, no município de
Pôrto Velho, Território Federal de Rondônia - Publí'cacto no D.a. de 19 de novembro de 1964 ..... , .. ,....

54.943 - Decr~to de 5 de' 110vembro de 1964 Autorfza.
o cidadão brasileiro Plodoal'do Pontes Pinto a pesquisarcassttertte. no mun'cíp'o de
lPôrto Velho, Território 'Federal de Rondônia - Publicado no D.O. de 19 de novembro de 1964 ..... '," ,~"...
54.94'4 - Decreto de 5 de novembroc de 1964 -- Declara.
de utilidade pública para desapron-lacâo. o terreno 0U-e
menc'ona. em Barra do Plraí Fstado do Rio d" .t-n-tro,' neees-árlo ao Mlnlstérto
da. Aeronáutica - Pubtlcado
no D. a. ·de 6 de novembro
de 1964
54. 94's - Decreto de {) do novemo-o de 1964 - Autoriza
o Servico do Patrímô-i'o da
'União a aceitar a doeeeio
do t-erreno I'"'U"'; menciona,
sitU800 TIl) l\/fun;CÍ"ry;n de Paraputi.. rrstado de Bi'i,o PAUlO
Pub't-a-so PO n O d« 9
'de novembro de Hl'S4·,. ,~,..
5'4.94 f} , - Decreto de 6 d'" novernhm de 19,84 -Autori7a
o ss-rvlco <lo Patv'môn'o aa
trnvo a acoita" ~l r1"n<1c n o do

t",,,,,p"'n nu" m-nc'ons . no
:IvTuni... . fnio OP. Ao.-u3Í H'flt."'OO
de p'ín Pvulo P"hli"'<1f1o
mo J)'.'n. de 9 de novembro
de 1964

203

54.947 - Decreto de 6 d? novembro de ]9S4 - Autortva
o stet-vlco (lo Patrtmôn!o da
União a aceitar, a doação do

terreno flue menciona. sttuedo no Município de Orlândia,

SQS

309

3{)9

8'10

310

311

ATOS
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PODER EXECUTIVO

Págs.
Estado de São Paulo ...,.... Puclicado no D.a. de 9 denovembro de 1964 ...•....... 3-11
54.948 - Decreto de 6 de novembro de 1964 - Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno que mehciona situado no Município de Cordeiro,
'EStado do Rio de' Janeiro
- Publicado no D.a. de 9
de novembro de 1(}64'
_ 311
54.949 - Decreto de 6 de novembro de 1964' -- Autoriza
o Serviço do Patrimônio da
União a aceitar a doação do
terreno alie menciona. sítua-.
do no. Município de Bom Sucesso, Estado de Minas Gerais -- Publicado .no D.O.
de 9 de novembro de 1964 .. $12
54.95{} - Decreto. de 6 de novembro de 19644 - Declara
d-e utilidade pública, para fins
de desaprormaoão, pelo Minovembro de 1964
~H3
Decreto de 6 de novembro de 1964- Abre, ao
I1.ffi,nistério da Justiça e N·egóolós Interior-es. o crédito

54.952 -

c-s

especial de
Q80.()OO OO(),OO,
para. o fim que especifica -rPUhlilY'do no D.O. de 9 de
novembro d-e 1964 ,..........
54.95,3 - Decreto de 6 dpo no-,
vembro de 1964 - Autoriza

313

a aceitara doaC'10 de
o Serviço do Patrimônio da
nistér-ío - da Agricultura., a:
área de terreno oue menc'nna sttuada em Sq'mnritá. Mu-

IUn~~

nicípio {lI" São Vic~'nte .santos. Ef:t\'ldo dI" São Paul"1 e

à ínstatacâo. p Iunclono-nento d- um Quarentf'n:'irio vetertnano
PllbJicqr]() no D.n .. de 9 de
novembro de 1'964
54.9'51 ~ Decreto de 6 d-f' novembro d" 1,qM - Abr'p ao
Poder. Judiciário -:- Justiça
do Tra-balho - Trfbunal Regtona'l do 'I'raba'bo da 3a
(R,egii'ío - o crédito especial
de Crt 167 344. 80') n~ nat-a
execu-âo da Lei nc 4.192, de
24 rl p dezembro de 19-62
(Publicado no D. O. de 9 de
d"i::t:n~r1i't

I

3'12

;Págs~

um terreno sito na Cidade

de Ladário. Estado de Mato
Grosso - PUblicado no D. a.
de 9 de novembro de 1964 ..
64.954 - Decreto de 6 de novembro de 1964' - Declara
de utilidade pública, para uns
de' desapropriação em favor
da Companhia Vale do Rio
Doce, as áreas de terras que
menciona
Publicado no
D.a. de 17 e retificado no
de 4 de «neiro de 1965
54.955 - Decreto de 6 de novembro de 19M
Dispõe
sôbre a arrecadação de contribuição de um por cento
devida pelas emprêsas e o
Banco' Nacional da' Habitação,
e dá outras providências . publica.do no D. a. de 12 ,de
novembro de 1964,...........
54.956 - Decrceto de' 6 de novembro de' 19-64 Regulamenta a profissão de Corretor de Navios e de seus
Prepostos e dá outras providêncíes corr-elatas - Publcado no D.a. de 9 e ret'f'cado
no de 13 de novembro de
1964
................•......
64.957 - Decreto de 6 de novembro de 1%4 - Declara de
utilidade públi-ca, para fins de
desapropriação pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as eêcas. área de terreno' sttueda na c'dado de
Aracaju. no Estado de Serglpe - Publicado no n.o de
23 de dezembro de 1964 .....
54.9'5'8 - Decreto de 9 de novembro de 1964 - Aprova a
Parte E:p~<:;al do Quadro de
Pessoal do Ministério das
Q\lIin8s e Energia - Publicado
no D. O. de 17 e retificado
no de 20 de novembro de 1964·
54.959 - Decreto de 9 de novembro de 1964 - Altera o
art. 19 do' Decr-eto ns 54.08-6,
de 3 de agôsto d"8 1964 Publlcedo no D.O. de lo{) de
novembro de 19;$4'
54.960 e 54.961 Decretos.

314

314

31'5'

316

$20

321

'321.

Ainda não foram publicados
n~

».o.

121

ÍNDICE
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Págs .
54.962 - Decreto de 10 de novembro de 1964 Declara
de utilidade pública a Fundacão "Sanatório Santa Cruzv.:
com sed-e em São Paulo, Estiado de São Paulo -Publicado no D.'o. de 17" de
dezembro de 19M
5'4.963 - Decreto de 10 de novembro de 19-64 Declara
de utilidade pública a :F'undação Nossa Senhora Auxi, Iladora do Ipiranga, com sede

64.3·64 -

322

Decreto.

Ainda não foi publicado no
Diário Oficial .. ,...........

322

54.96"5 - Decreto de 10 de novembro de 1964 Fixa as

sedes da, Coordenadorias Regionais do Mm'stérto da. A"Ticultura - Publicado no D.a.
de 16 de novembro de 1'964'

5:4.96-6 -

'322

Decreto.

1Ainda não foi publicado no
Diário Oiic'cü
'54.967 - Decreto de 10 de novembro de 19'64 - Promulga
o Acôrdo de- Comércio e Pagamentos entro o Brasil e a
Polônia. firmado no Rio de
Janeiro, a 19 d~ março de
19"50 Publicado DO D. O.
de 23 de dezembro de 1964 ..
54.9'88 - Decreto de 10 de novembro de 19134 - Promulga
o Acôrdo Cultural entre os
xst-õos Unidos do Brasil e
o .Iaoão - firma~o em "r'ónuio,
a 23 de janeiro de 1981 !Puhljcado TIO D. O. de 23 de
dezembro de 1964

1964

322

1964

329

329

330

54.97'3 - Decreto, de 11 de novembro de 19M Alte-a a
r-edacão do art. 3(1 do Decreno 54.067. de 29 de julho de
1964, '8 d-í, outras providências Pu h l' c '> ('! ') no D,a.
de 12 e retificado no de 2(}
de novembro de 1004

330

Decreto de 11 de novembro de 1964 .- Auto-íaa
Sandra Mar tins Cavalcanti a
praticar, sem pretutzo de suos
funcões
d,,", Preeident-, do
Banco Nac'onal dq Ha'<ita-.

54.974 -

323

cão. Os atos da comaetêncta
do Dluetor-vune-tntendent- do
mesmo - Pú'''licado no DD.,
326

de J2 e retificado no de 17·
d-e novembro de 1964

331

54,97fi - Decreto de 11 df' no- ,
vembro de HF14 Estende
ao Banco Nacional da .Habitacao o dísnc-to no ~ 19 do
.aa-tls-o 424, do Decreto ne
48, !}!'Cl-A.- de> 1q de setembro
de 19110 - Pu'.. . l'cado no D,n.
de 12 de novembro de 19'64 331

M.969 - Decreto de"Ü dp novembro de 19,64
Dispõ-e
sôbre estouues de trt-o e seus
derb1ar'!0')e- rtuontldades em
trânsito de trtso em !ITãO,
importadas, e dá outras pro,
vidênclas
Pubt-cwso no
D. O. de 11 de novembro de
54.970 - Decreto de 11 de novembro de 1964 - Altera o

54.971 - Decreto de 11 de novembro de 1964 EStabe
lecé o nome de Iríneu Evangelista de Souza, Barão e
Viscúnd'8
de' Mauá.
como
"Patrono 'do M'nistério da
íaçâo e Obras Públicas" e
institui o "Dia de jãauá'' Publicado no D. O. de 1'8 de
dezembro de 19-64 e retif.cado no de 4 de aneírr, de 19'64
54.972' - Decreto de 11 de novembro de 1964 Declara
de utilidade pública, para
fins de desaproprfacão pelo
Departamento Nacional de
Obras Contra as Sêcas, área
de terreno necessária à cc-istrução
do
acude público
"Mororó", no Município de
Pedra, no Estado de Pernambuco
Puol'cado no
D _O. de 18 de dezembro de
H

321

em São Paulo, Estado de São

Pa.ülo ----:. Publicado no D. O.
de 19 de novembro de 19'64

Págs.
Decreto 'nv 54.269, de 3' de
setembro de 1964 Publicado no D. O. de 12 de no-:
vembro de .1964 ..... . . . . . . .

328

54.976 -

Decreto de 12 de no-

vembro de HHi4 .....:... Ret'flce o
Quadro de Pessoal da Uni-

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Págs.

versídada. do Paraná -- Publíoado DO D. O.

de 24 de

novembro e retificado no de
1 de dezembro de 1964

54.977 - Decreto de 12 de novembro de 1964 - ' Retifica.
área. declarada de utilidade
pública pela Decreto nv 2-61,
de 19 de dezembro de 1961,
r eduzlndo-a de 40 ha.
Publicado rro D. O. de 13 e
retificado no de 17 de novembro de 1964
54.978 a 54.'9&'1 DecretosAinda não foram publicados
no, Diário O iicuü
..........
De:cret-o ele 12 de no,
vembro de 19'54 - Prorroga
prazo de autortaazçâo para
uimconamento da Ill.st'f;t1!d'íO
que menciona publicado
no D. O. de 2.0 de novembro
de 196<

33-2

iM.998 -

333

.. ........

especifica
,1964

334

Decretos -

Ainda. não foram publicados
. . .. . . . .. •.

~ Decreto de 13 de 'no,
wembro de 1964 - Dispõe sô..
ore normas desttnadaa a ds..
ciplinar o ingresso em cargos
púolíooo e a nomeação de
candidatos hecdlltados em
concurso, e dá outras provl.,
dências - Publicado no D. O.
'de .'16 e retif.cado 110 de 2,3 de
novembro de 19'64 . . . . . . . . . .

5'5.0-ü'4 - Decreto de 13 de'
vembro de 1964" - Inclui
relações de que trata o
ereto n. o 54.01'5, de 13
julho de 1964, os cargos

especifica

em Brasília

110 reghne estabe...
Iecido pelo artigo 2.9 do Decreto número 10.280, de 19
de agôsto "de 1842, alterado
.pelo Decreto 11.9 51.890, de 6
de ma.o de 196,3' -----: Publicado
no 'D. o. de ~16 e retíf.cado
mo \de J1Il3, de 'novembro d'e

3305

33'5

no,
nas

De..

de
que:

Publicado. no

D. O. de 16, de novembro de'1964 ......,..................

237

55.QO-5- - Decreto de 16' de no...
vemoro de' -1964 - Abre -ao
Minietério da Fazenda o cré,
dito . especial de Crg
.
. 333

54.994 -- Decreto de 13 de no,
vembrc de 1934 AItere a,

lotação da Parte Permanente
do Quadl'o de Pessoal elo Mi-

ntstérlo da. Fazenda _.- Publ1~
cada no D. O. de 18 de de,
zembro de 19,64.

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

333

jjccreto de 1'3 de no~
vemoro de 1964 -- Inclui' (l;
Inspetoria do Imposte de
Renda e a. Coletoria Federal

.... , , . . .

334.

55. 00'3

33'3

54.99,3 -

\1904

334

Ainda não

54.999 - .Decreto de 13 de novembro de 1964 ----'- Instituí a
Conferênca Na.c'onal de Edu~
cação e dá outra-s provídên...
ciae - Publicado no D. O.
de 18 e retificado no de 4 de

:no Diário Oticiat

'Publicado no
novembro de

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

Es.,

foi publicado no Diário ot«.
cial
...... ..... .... ... ......

5'5.000 a 56J''Ü2 -

333

54.992 - Dec,eto de 13' de no . .
vemoro de 1964 - Abre, pelo
Ministério, da Fazenda o créd.tc espec'al de cr$
800. e(lo. OeD',DO P9J';1, o t.m que
D. O. de 13 de

Decreto -

janeiro de 19'65

54.982 ta 5'L9'91-Decretos Ainda não foram publicados
O ticia;

Decreto de 13 de no...
vembro de H164 - Aprova al-

tatutos da A Equitativa dos
Estados Unidos do Brasil Puohcadc no D. O. de 16 de
dezembro de l'SfY1 ...•..•••. ,
3,32

33'4

54.'99,7 -

teraçêo íntroríua'da nos

54.98,1 -

no Diário

Págs.
54.995 e '54.996 ,...- Decretoa
Ainda não foram publicados
no Diário Ojicial
'
'
,

333

7'97.904.300:PO (setecentos
e noventa e sete milhões, no...
eecentos e quatro m!1 e tre...
zentos cruze'ros) , pera aten...
der às despeeas de
custeio
dos serv'cos mecanizados dos
seus órgãos - Publicado no
D. O. de 18 de novembro de

'1964

B37

XLlM

íNDICE

Pága.
j5".OO6 -

'Vembro de 19M -

Retifica o

enquadramento ,do.:' cargos e
runeões do Conselho Nacíonaf
de Economia. - Publicado no
de 19 e retificado no
de 23 de novembro de ,llHH:.

D. Ó.

338

55.'(107 - Decreto de 16 de ?)O~
vembro de 19,64 --'- Considera

,55.ÓOS -

333

Decreto de lG de no,

vemoro de 1964 - Cria, no
Min"stér:o das Rel~ções Exte.,

ríores, a Comissão Brasilerra
do Decênio Internacional de

Hidrologia. promovido pela
organiznção das Nações FnL..
dar. para jâducaçâo, Ciência e
CuJ:tura (UNlEISCO) -- Puolí.,
rodo no D. O.' de 19 e retifi-

cado no de 23 de novembro
de 1964

............ .. .... ..
Decreto de 16 dee no...
vembro de 19'64 - Retítrca o
quadro de pessoal do Oonse.,
lho Nacional de Aguas e
Energia, e dá outras providêecjas
.Publcado no
D. Q. de 24 de novembro de
[964

3,38

55.009 -

Decretos Ainda não -rora n publicados
o~ [la Diário O jicial
..... , . . . .

339

55.010 a 55.0'1-3 -

339

65.014 - Decreto de 17 de no.
vembro de 1964 - -RetWca o
Decreto n.c 54.2.17, de' 28 de
agôsto de ,1'9'64, que modídíoa
o Regimento do Conselho Fe~
detral de Educ\3Gá0, aprova,
do pelo Decreto 11. 9 52-.61'7,
de- 7 de outubro de 1963 [Publicado no D. O. de 19 e
. .. . . . . . . . . .. . .

Decreto dee17 de novembro de 1964 - Revoga o
decreto n.» 1.334, de 30 de
agôsto de HHy2 ----c- publicado
DO D. Q. de 19 de
novem,
, mo de W64 . . . . . • . . . . . . . . . • .

publicado no D. O.

e

Inôústrta

55.021 -

G4p

65.015- -

340

34.0

:55.017 - Decreto de 17 dee no.
vembro de 1964 - Aprova aê.,
teraçôes
Introduzztdas nos
Estatutos do. Nova Hambur ~
go - Companhia de Seguros
-Gera's, inclusive aumento do
capital social - Publicado no
D. O, de 21 de dezembro de
1964
340
55.f'18 - Decreto de 17 de no.
vembro de Hl64 - Aprova- al ...
teraçôee introduzida" nos Estatutos da Compenhig de Se...
guros Comercial do Pari, m.,
clusive aumento do capital
social - Publ'cado LO D. O.
de 14 de dezembro -de 1964.
Ml
55.ü19 - Decreto de 17 de no.,
wembro de 1964 - Concede à
.Socedade
Anônim-a, Pfizer
Corporat.on do Bmsil autorf.,
seção 1>3.1'a continuar a fun.,
cionar na Repúolíea - PublL
cada DO D. Q. de 17 de de,
zemoro de 1964: . . . . . . . . . . . . 34:1
65.ü20 - !Decreto Lle 17 de no.,
vembro de 1964 - Declara de
'Utilidade
pública, para fins'
de desaprcpriaçâo, bens en..
cravados na área da Unver.,
sidade -Rural de Pe:::'l1H.fú1bUCO,
de propriedade de Mineração

de

Kíeselguhr

Nacional, de Dois Irmãos Publicado no D. O. de 19de novembro dee 1964

retar'cado no de 2'5 de novembro de 1964

tecem -

de 2'"3 de novembro de 1964 ..

autor' zadas as despesas rea.,
jízadas no Plano Trienal de
$duc9.çâo, no exercíc.o oe
1963, com díepenrs. de ooncor.,
rência pública publicado
no,D. Q. de 17 e retifícauc
no de 2Q de novembro de 1964

Págs ,

Decreto de 17 de no,
vembro de 1964, - Concede à
sociedade Luiz G. A. valente
'8. A. - Comércio e Navega..~
ção autorízeçâo para conta.
DUal' a funcionar como em,
prêsa de navegação de caoo..

;55.01,6 -

Decreto de 16. de' TIO,...

342

Decreto de 17 de no.

vemoro de 19-64 - Dispõe SÔ~
rbre a execução do artigo 3. Q
e seu parágrado úni-co ckt LEi
número 4.463, de 7de no,
vembro de 1964,. e dá outras
providências -:- Publ.cado no
D. O. dee 18 de novembro
de 1~-64
. . .. .. .. . . . .. . ... . . .
5,5.022, a 5'5.02-8 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário O fícuü . . . . . . . . . .

2·43
343
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Pâga.

Pága.

Catarina
euot'ceõo no
D. O. de 2'3 de novembro de

55.0'29 ---.,. Decreto de 18 de no,
vembro de l%,'± -- Abre, pelo
Ministério da Fazenda, o cré ..
di to especial de Cr$
:.
l'IJO .'000. O'Ü'Ü,Q'1 pata
atender
es despesas que específcj. ~
pubt oado no D. O,

de 20 de

. novembro de 19M

55.o-31J.

~

19;64

..

o' • • • •

•

343

Decreto de 18 de no,

vemoro de 1964 decreto TI. Q 7.518,
julho de 1'94·1 no D. O. de 20 e

55.03:3 -

ocupante3- Publicado no
O. de 23 de novembro de

de

344

502.7'9'4, de 3'1 de outubro
de 1962 - puhUcado. no D. O,
de' 23 novembro de 19-64 '

344

345

manganês. e calcáreo doloroi.,
't'co no rnnm'cíp-o de Itabh'i.,
to, Estado de Minas Gerais

M. Ü'3;5 -

Decreto dee 18 de no.,

vembrc de 1964 -

Companhia'

Autoriz,;], a

Oatar-lnense

de

Círnen to Portland a pesquisarcalcáreo no munícíuíe de
Oamborbú, lEl&tado

dje

Santa./;

vembro de 1964 -

;55.04'Ü' -

Ret'ftca o

346

00

Decreto de 19 de no..

vembro de 1964 -

Autoriza o
Patrlmônío da
trnião Q eeeitar a doaçã-o do
terreno que menc.ona, no Es ..
tado do Paraná. - Puollcado
no D. O. de 24 de novembro
de 1~64

S~

5'5.0'4:1 - Decreto de 19, de no..
bro dee 19'ê4 - Institu', no
iD/Iinistér!o da Saúde, a Comissão de Assuntos Internacionais - publi-cado no D. O.
de 2 de. dezembro de 1964 ..

~

iS·ervico

6·5.""34 -:- Decreto de. 18 de no.,
vembro de 1964 Autoriza
o cidadão brasileira 'I'úlio
GuiIJ1..e rãeo da 008..]1')11 .:3.1 la.,
vrar m 'néríos de ferro, de

~

5'5.039 '""- Decreto de 19 de no..

enquadramento -d03 cargos e
funções; da Uníverrãdade do
iRio Grande do Sul _ Publtcado no D. O, de 1 e ret'fí..
cado no, de 9 de dezembro de
n964

Estado da

........:: Pub'Icado no DO. de 2,3
de novembro de 19'64

Decreto de 18 de no..
vemoro de 19-64 - Retifica o
enouadramento ' do Ministé..
rio' da Eld,ucação e Cultura,
aprove do pelo Dec!'l::t'J núme..

55.038 -

TO

Decreto de 18 de ncc

Boqu'r-a,

M'1

1964

Autori~a

Bahla - Publicado no D. O.
de 23 de novembro de 1964,

~:ln

S5./}37 - Decreto de 18 de no..
vembro de 19·64 Classificai

iD.

vembro de 1964 - Autortza
o cidadão brasileiro Adonias
Martins 'de Carvalho a pea,
quisar "querta'to no municL
p'o

Publicado

da Ijn'verrddede de Juiz de
Fora e dispõe sôo-o o enqua...
dramento
de seus atua's

5'5.0-32---.,. Decreto de 18 dee no.,

vembro de 1964 -'

-

os cargos de nível super.on

Decreto de 1& de no...

o cidadão brasileiro Adornas
Ma-rtins de Carvalho a pea.
quiser querta'to no muntcí.,
pio de Maçaúbas, Estado da
Bahia - Publicado no D. O.
de 23 de novembro de 1964.

~]t

55.ú36 - Decreto de !lS de no,
vem'oro de
1964- Eetifíca
relação que acompanhou O
Decreto n. '? 51.98"13, de 3 de
maio de 19'63 que aprovou o
enquadramento dos cargos e
Mo-S·S01\:'i\,:\o'!-]·m

.3~3

vembro de 19'64 - Autorizili
o cidadão brasileiro Adcnías
Ma.rtins de Carvalho a pes., ,
quisar querteto no munící;
p'o de Boqu'ra, Esto·àoà.a
Bahia - PUtblicado no D. O,
de 23 de novembro de 1964.

' , .. ' , , . .

no D. O. de 19 de novembro
de 19M
,

nos de 30 de novembro e 3 de
55.{]oS,! -

,

ruocões da Estrada de Ferro

Oancela o
de /9 de
Puolcado
retàfleado

dezembro de 1964

'

do

5'5.{]42 - Decreto de 20 de no..
vembro de 19'64 Altera o
Regimento do Com",ell1o. Na.. .
cional de Proteção 0.05 índios,
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e dá outras provldônc-as
publicado no D. O. de 24 de
novembro de 1954
.. ,
.

350

Decreto de 20 de no.
vembro de 1964 - Dá nova
redação ao artigo 30 do Regu.. .
lamento aprovado pelo De.. .
ereto li. c 52.3'39, de 8 deagôsto dee .1'906'3, e ao artigo
8.(,), do Decreto n.v 52.3-H,
da mesma data. ~. Publicado
no D. O. de 24 de novembro
de 1964
.

56.Q43 -

65.044 - Decreto de 2(). de norcembro de 19'64 - Aprova a

252

Decreto de 2Q de no . .
vembro de HM'S: ._- Aprova a
reforma de estatucos do First
National Cíty Bank, COm sede
em Ne'W York, E.lJ. A. - PU . .
blícado no D.O de 4 de da,
zembro de 1964
, : ..

252

>56.05"1 ....,.... Decreto de 24 de no . .

55.Q45 -

65..n<47 -

3 Al<QO. 000. coo.oe,

353

para

o r'm que menciona -- PublL

cada no D. O, de 26 e tetri.,
cedo no de 4: de dezembro
de 19'64 .. "'~"""""""
55.049 '- Decreto de 23 de no,
ve moro de 1964
Dispõe
sôbre autcrízaçâo à C.A.P.E,S.
para contratar financlemcn . .
to, em nome da União, com o
o. Banco Nacional do Desen.. .

vemoro de 19'64 - D' suõe "Ô ....
fba'e L9/) dotecões o'rcamenrà.,
rias destinadas 8.1; Entidades
Estudantis, e dá outras provL
dências
Puolcado
no
:D, O. de 26 de novembro de
lB64
Decreto de 24 de no . .
vembro de 1864 -- Autoriza o
IM:inistéi':o da Fazenda a dar
a garanta de Terouro Nac o.. .
naj à operacão de crédito en . .
tre a Superfntendânoí., do
Deesenvolv'mento da Nordes.,
te - SUDE!N,E - e o B3.DCO
Interamer.cano de Desenvol.. .
v mento B:,D -_ Publica.. .
do no D. O. de 26 de novem;
brc de 1964
.

3'&5

55.05-9 - Decreto de 21 de no . .
vembro dee 1964 - Declara.
,prio'l':táriapara. o Desenvol..
vímento do Nordeste, para .. ,
.....isenção de quaisquer ta.. .
xas e impostos redercír , a Im . .
portação
de
equ'pamentos
novos, sem slmila- nac onal,
registrado e comigna,do;3 ài
"Companhia Química do Re . .
'Côncavo (CnR) ", de. Salve,
dor, E,:"ltado da Bahia -- Pu.. .
êslcado no D. O. de 26 de novembro -. dee 19,64
.

356

55.0-5,8 -

5'5.046 - Decreto - Ainda não
ro: publicada no JJ.ário Df L
ciiü
,'~'" ..

ors

Pága.
vo1vimento
Econômico
Puol.cado no D. O; de 26_e
retificado no de 4 de dezem.,
bro de 19064
,
.
353
5'5.050 - Decreto de 23 de no . .
vembrc de 1964 - Abre, pe'o
Mini[ité,io da Paaenda o cré.,
dito especial de Crg
,.
LOO'J.OO'Ü'.üQ.O,Oü
(um bilhão
de cruzeiros)
para atender
às despesas que esoeõ rica - '
Publicado noD. O. de. 26 de
novembro de 19-64 . . . . . . .. .
3M
55.051 a 5'5.0.5'6 - Decretos . . . :. .
tAind-u. não foram publicados
no Diário Oficial
.

reforma de "estatutos do First
jcatíonat City Bank, com sede
em New York, E. U .A. - pu.. .
blícado no D. O. de 4 de de . .
zembro de 1984
.

De-ereto de 23 de no . .
vembro de ~ 96,1 - D eclera de
utlhdade públíce, para ün- de
desapropriação, ~mÓ'v21 desti.. .
, nado . à proteção de mon,u . .
menta histórco e pa-sagistí.,
co, em parat', Estado do Ro
de Janeiro _ Publicado no
D. O. de 2)6 de novembro de
1964
.
55,04'8 -De:é:reto de 28 de novembro de 1964 - Abre, pelo
Ministério da. Viação e Obras
{Públicas. o crédito espec 61 de

XLV
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55. Q.6!l - Decreeto de 24 de no.. .
vembro de 19-64 -Fixa os
preços mínimos básicos relati.,
vos ao ano agrícola 19'64-<186,5,
vara. a juta e malva da Re,

ATOS DO PODER 'EXECUTIVO

Pági.

Págs. ,

gtao Amazônica -

Publicado
no D. O. de 25 de novembro
de 1964
55-.062 - Decreto de 24 de no,
vembro de 1964 - Torna sem
efeito o Decreto n. 9 54. C01,
de 3 de julro 'de 1964 - Pu.,
blícado no D. O.
de 26 d.e
novembro de 1964 . . . . . . . . . .
5-5.06,3 -

360

362

.Decreto de 24 de no..

Dispõe só",
Ibre funções grgtlficadao do
Oolégo Pedro TI, do Mínisté.,
rio da Eduoacâc e Cultura _
PUibJi,cado no -D. O de 2;f)' de
novemoro de 1964 ... ' . , . . .
55,11}64, - Decreto c:J3' Z4 de- no.
vembro de 19'6,4 - Ret:,fica o
vembro de 19'6,4 -

55.065 - Decreto de 2'1, de no...
vembro de 1964 - Concede à
Nevegaoão Antônio Ramos
s. A, - auto-ízação paa'a continuar a func onar como' em,
prêsa de navegeeâo de cabe,
tagem - Publrcado no D. O.
de 17 de dezembro de 1964

332

363

363

55.06-6 - Decreto de 24, de no ...
vembro de 1964 - Dispõe 3Ó~
bre a f.scallzeçâo da aplíoa.,
çâo dos recursos do Plano

Nacional dê Eâucacão, e dá
outran providências ~ ~ Publi.,
cado .no D, o. de 27 de no ...

wemoro de 1964
,.,
55 ."'-67 a 5-5.0'6'9, - Decretos _
Ainda não foram pnblícados
mo Diário Orcial
.. ,.""..
{55,070 - Decreto de 24 de no,
vembro de 19'6-4 - Manda in...
clutr pfida.o:s como homólo...
gos, no Quadro de Admin's...
tração do Corpo de Ofíclaás

36-3

• . • . . . . . . . ••

55.0-74 - Decreto de 35 de novembro, de 1964 - AWe pelo
M nistérro da Fazenda, o
créd td especial de Cr$
100,000.000 ..0'00 DO
toem bibilhões de cruzeiros) para
Os fins que especifica Publicado no D, o. de 30 de novembro de 1964
~ .. , . . .

3-64

e

c cnsígnadc

365

366

à

Emprêsa "Artefatos de Borracha. Mucambo Ltda.", de
Salvador. Estado üa Bahia Publ cado no., D. O, de 30·
de novembro e retificado no
de 3 de dezembro de 1964,..
55.076 -

Decreto de 25 de no-

'rembr., de 1964 -- Classíf.ca
364

3S!i>

55.075 - Decreto de 25 de novembro de 1964 _ Declara
pricr.tárfa para o desenvolvimento do
Nordeste, para.
ete to de isenção de quaisquer
taxas e impostos- federais, a
importação de equipamentoc
novos, sem similar nacional

registrado

da Aeronáut ca - Publicado
no D. O. de 2ô de novembro
e retif.oado no de 4 de da,
zcmnro de 119'64

S5.C72 - Decreto de 25 de novembro de 1964_ Olasslf.ca
cargos de nível superror
do Inst.tuto de Aposentadoria e Pensões dos Industzíár.os (IAPI) e dispõe sôbre o
enquadramento de seus 'atuais
ocupantes Publicado no
D. O, de 8 e retificado no de
21 de dezembro de H~64,.....
"55.Q73 _ Decreto de 25 de novembro de 1964 - Autoriza o
Serviço do Patrimôn.o da
União a aceitar a doação do
terreno que menc.ona. no
Município de .Serra Negra,
Estado de São Paulo - Publicado no D. O. de 30 de novembro de 1964
".,
,

os

enqucdramento
de
cargos,
funções e empregos do Quadro de pessoal -- Parte E"5~
pec'al do Departamento Na..
c.onal de EstradJ.s de Roda;
gemo do" Miníotéro da Viação
. e Obras Púolicas - Publica,
do no D. o. de 27 de no.,
vemoro e retficado- no de 2
de dezembro de 19-64

55.071 - Decreto de 25 de novembrç de 1964 -,----- Classifica
os cargos de nível superior
do Instituto de Prev.dência
e Assistência dos Serv.dores
do Estado e do Hosp.tal dos'
Servidores do Estado - Publícado no D, o. de 4 e retificado no de 16 de dezembro
de 1964
365

os cargos de ntvc: superior
do Insttutn de Aposentadoria e Pensões dos r'errovíé-

366
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Pága.

rios e Bânpregados em Serviços Públicos (IAPFESP) e
dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes -:- Publ.cad., no D.) O.
de 9 e ret.ficadc no 28 de dezembro de 1964..............
55.077 •- Decreto de 25 de novembro de 1964 - Altera o
art. 19 do Decreto nv 54.0'86,
de 3 de agosto de 1964 pubblicado no D. O. de 26· de
novembro de 1964............
Decreto de 25 de novembro de 1964 _ Altera o
enquadramento dos Correios
e Telégrafos e dá outras providências
Publ cado no
.D. O. de 7 e retificado no de
22 de dezembro de 1964.....

368

368

Decreto de 25 de novembro de 1964 . .:. . . Declara
íncorp arado ao Patrimônio
Nacional o imóvel que menc.ona, situado no Mun cipío
de São Borja Estado do R:o
Grande do sul - Publicado
no D. O. de n de novembro

55.079 _

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

Decreto de 25 de novembro de: 1964 - Autoriza
a cessão gratuita ao Estado
da Guanabara do terreno que
menciona
Publicado no
D. O. de 27 de novembro e
retéfícad , nos de 2·' e 10 de
dezembro de. 1964. . . . . . . . . . .
53.081 - Decreto de 35 de novembro de 1964 - Declara. de
utilidade .pública, para, fins
de desapropr ação pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de
terreno situada no Muncfpo
de Biguaçu, Estado de Santa
Catarina
Publicado no
D. U. de 27 de novembro de

369

371

de 1964

372

Decreto de 26 de novembro de 1964 - Declara
feriado bancárf-, no Estado
de Goiás Publicado no
D. O. de 27 de novembro e
retlfcado no de 2 de dezembro de 1964..................

372

55--.088 - Decreto de, 26 de novembro de 1964 - Promulga
369

o Acôrdo Cultural Entre o
Brasil e a Polônia - Publicado no D. O. de 1 de dezembro de 1964..............

372

Decreto de 26 de novembro de 1964 - Concede
nacíonaltzaçâo à sociedade
Standard Branda of jjrastl,
Inc., sob a nova forma soc'ai
de P: o d u tos Alimentic.os
Pleíschmann e Royal Ltda..
Publ'cado no D. O. de 30
de novembro de 1964 .....•

374

55.0B9 -

369

Decreto de 26 de novembro de 1964 Decreta
intervenção federal no Es. tado de Goiás -Publicado
no D. O. de 26 de novembro
e retífícadc no' de 2 de de.aembro de 1964......'. .. . . . .. 370
55.083 - Decreto - Ainda não
foi publicado no D. O. . . . . . . 371
55.082 -

de 26 de noRet.f.ca o
da Un.versiPernambuco,
Decreto númeto 5-1.666. de 17 de janeiro
de 1963 - Pubhcad , no D. O.
de 30 de novembro de 1954..
"
55.086 _ Decreto de 26 de novembro de 1964 - Retifica o
Decreto nv 51.391 de lO de
janeiro de 1962 - Publicado
no D. O.de 27 de novembro
_

'55.087 -

55.080 -

1964 .

Decreto
vembro de 1964
enquadramento
dade Rural de
aprovado pelo

371

:b5 .(la5 -

368

55-.078 -

de 1964

Pága.

Decreto de 26 de novembro de 1964 _ Aprova o
enquadramento de pessoal da
Oa.xa de Crédito da Pesca
(em extinção), do. MinJ.stério
da Agrtcultura. beneficiado
pela Lei nc 3.780, de 1960 Publicado n., D. O.de 10 e
retificado no de 29 de dezembro de 1964..............

55.084 -

Decreto de 26 de novembro de 1964 - Dispõe sbre a rev.são da sgrutifícações pela partcpação em
órgãos de deliberação coletiva da administração direta
e das autarquias, e dá outras

55.09i} -

pr ovídências -

Publ.cado no

e retif.cadc no de
14 de dezembro' de 1964.....
D. O. de 2

374
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55.Q90':'A - Decreto de 26 de
novembro de 1964 - Regulamenta a Lei de Promoções
de orea's do Exército (Lei
ne 4,448, de 29 de outubro de
1960 _ Publicado no D. o.
de 10 e retificado no de 14
"de dezembro de 1964.........
Decreto de 30 de novembro de 1964 - Abre ao
Poder Judiciário .rust'ca
Ele:toral, Tribunais Reglonals
Eleitorais - o crédito suplemenear de ors '3.797,200.00'0,00
pa-ra o fim que especif'ca.. ---::
publicado no D. O. de 30 de
novembro de 1964

376

55.091 -

1
,

55.092 - Decreto de 30 de novembro de 1964 ----= Altera o
Regulamento da Escola de
Aeronáutica. -Publicado no
D. O. de 1 de dezembro
de 1964
55.093 - Decreto de 1Q de dezembro de 1964 - outorga.
concessão à Rádio Princesa.
do Oeste Ltda., para est ao.Jecer uma estacãó radíodífusara, na c'dade de Xarixerê,
F,.<:t'aào de Santa oatarma. publicado no D O. de 3 de
dezembro de, 1964
55.094 - Decreto de P de oe"zembro de 1964 - Outore-a a
concessão à Rád'o Canonhaa
Ltda. para estabelecer uma
estação radiod'fusora, na cl..
dade de pnortanópolís. Estado
de Santa Cata...'na. onde operare com a denomínaçâc de
Ré dto Santa oatar'na . - Publicado no D. O. de 3 de dezembro de 1964

395

396

55.098 Decreto de 1 de
dezembro .de 1964 - Altera.
a taxa de conversão aplicável
às operações de receita e despesa real'záveís no Extervsr {'
\ dá outras provídênc'as - Publicado no D. O. de 2 e retificado no de 10 de dezembro
de 1964
55.099 Decreto de 1 de
dezembro de 1964 - Olassifica 03 .cargos de nível supe...
rior do Conselho Nacional de
!Pesquisas e do Iostituto Brasileiro de B'blíografia e Documentação e dispõe sôbre o
enquadramento de seus atuais
ocupantes. - Publicado no
D. O de 3 e retificado no de
17 de dezembro de 1964 ....
55.1(''1)
Decreto de 1 de
dezembro de 19fi4
Ce ncela a autor:zaçã,o à emprêsa
de transporte aéreo "British
Overseas Atrways Incorporated" - BOAC - para funcionar 1"'0 Brasil. i"":bli"
cado no D. O. de 3 de dezembro de 1964
55.101
Decreto de 1 de
dezembro de Hl64 -'-Concede
"British un'tco Airways
Limitada", autc-izacâo para
fuoconar no Brasil. ---: Publicado no D O, de4 de
dezembro de, 1964 ."..........
55.J02 - ·D?CfPtO de 1 de
dezembro de 1964 - Concede
indulto a sentenciados pela
fo-me, 01'8 menciona - P'1bltcado no D. O, de 2 e-retif'cado no de 10 de dezembro
de 1964
55.103 Decreto de 1 de
'dezembro de 1964 - Dá nova
redacãó ao art. 2 do Decreto
nv 54.028, de 17 de junho de
1964, Inr-orpcrado a área de
ter-ra oue oe-tenc'a
3, €'."'-tlnta Coudelaria de Baleare
ao CTiBSB. - P6ulicado no
D. O. de 2 e retif'cado no
de' 10 de dezembro de 1964 ..

55.096 e 55.097 - Decretos aíndn não foram publicados
no Diário Oficial .•.'
'. •

399

399

ê

397

397

Q

55.095 Decreto de 1 de
de Hl64 - Olassiftoa os cargos de nível superior do Depart ameot.o Administrativo do
Serviço Público e dispõe sôbre o enouadramento d- se-is
atuais ocupantes. Publicado no D. O. de 3 e ret'flr-ado no de 14 de dezembro
de 1964 ....................•

398

397

393

400

4W

,

55.104 a 55.110 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Oficial............
55.111 Decreto de 30 'de
dezembro de 1964 - Retif~ca

401
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Págs.
o Decreto no 52.794, de 31 de
outubro de 1963. -

Publicado

no D. O. de 31 de dezembro

de 1964 .•.............••...•
."55.112 a 55.116 - Decretos "-

lAinda não foram publicados
no 'Diár,io Oficial..........
'55.117 Decreto de 2 de

~l

402

Dezembro de 1964 - Concede
à ERSA - Indústria e Mine;
ração S.A., autonaaçâo para

'funcionar como

íMineração. -

emprêsa de

D.

Ainda não foram publicados
no Diário Oficuü

402
402

55.132 Decreto de 2 de
dezembro de 1964 _ Retificar
o Decreto nv 54.285, de 14 de
setembro de 1964. --.,... Publi-

cado no

D.

O.

de

3 de

de

2 de

'55.133 --'- Decreto

dezembro de 1964 -

deus do Min-stérfo da Aero-

Decreto de 2 de
dezembro de 1964 - FiXa, o
número mínimo de vagas
para a cota compulsória, no
Ministério da Aeronáutica. ..:.publicado no D. O, de 3 de
dezembro de 1964
'55.135 Decreto de 2 de
dezembro de 196,4 - Altera
o encuadramento dos cargos
e funções do Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Marítimo e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 3 de dezembro

'55.134

4(}2

-

de 1964
'ti5.136 a 55.142 -

403

404

$5.143 Decreto de 4 de,
dezembro de 1964 - Declara'

públicas, de uso comum, as
águas dos cursos d'água que
especifica. ...:.... Publicado no

D. O. de 8 e retíflcado o
-de 29 de dezembro de 1964

4ü5

Decreto de 4 de
dezembro de 1964 _ Declara
públicas, de uso com um, do
domínio do Estado de Santa
.Catartna, as águas do curso
dágua que especlf'ca , -:- Publicado no D. O. de 8 de
dezembro de 1064

405

55.149

Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Oficial:

405

Decreto de' 4 de
dezembro de 1964 _ Decreta
a intervenção na Companhia
Nacional de Navegação Costeira. - Publicado no D. O.
de 7 e ret'flcado no de 22 de
, dezembro de 1964

405

Decreto de 7 de
dezembro de 1964 - Abre,
pelo Ministério da Fazenda,
o crédito espec'ul de
.
'Cr$ 60.(JOO.C'ÜO,OO para o fim
que especifica. _ Publicado
no D. O. de 7 de dezembro

de 1964

406

Decreto de 8 de
dezembro de 1964 - Dispõe
sôbre promoções na Série de
'Classes de Agente Fiscal do
Ilmpôsto de Renda, do Mln'stérfo da Fazenda. - Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1964
.. .

406'

Decreto de 8 de
dezembro de 1964 - Aprova
a nova redação do Regulamento da' comissão Nac'onal
da Organização das Nações
Unidas para Alimentáção e
Agricultura (FAO). - Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1964

407

55.161

---<

Ainda não foram publícadós
no Diário Oficial
'

405

Decreto - Ainda não
foi publicado no D.. O. ., ". .

55.160

404

Decretas

Decreto de 4 de
dezembro de 1964 - Declara
públicas, de uso comum, as
águas do curso d'água que
especlfica . - Publicado no
D. O. de 8 e .retiücado no
de 29 de dezembro de 1964

55.147 -

55.159

Regula

a .runcão de Ajudante-de.Or-

náutica.
Publicado no
D. O. de 3 e retificado no
. de 14 de dezembro de 1964..

405

55.150 a 55.158- 40~

dezembro de 1964

Decretos
Ainda não foram publicados
no Diário O tícuü ••....••...

55.148 -

Publicado no

O. de 16· de dezembro
de 1964
55.118 a 55.131 - Decretos -

Págs.
55.144 a 55.146' -

404

55.162

-
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Pága,

Págs,

65.163 Decreto de 8 de
dezembro de 1964 - Dá nova
redação ao act. 3~ do Decreto
nv 53':968, de 16 de junho de
1964'. - publicado no D. O.
de 11 de dezembro de 1964 ..
55.164 Decreto de 8 ee
dezembro de 1964- Abre,
pelo Ministério da Fazenda,
o crédito especial de
.
,Cr$ 51.572 . 00<0,00 para aten.,
der às despesas que especifica. _ Publicado no D. O.
de 9 de dezembro de 1964 ...
55.165 Decreto de 8 de
dezembro de 1964 - Classídíca os cargos de nível supec-íor do Ministério da Marinha
'e dispõe sôbre o enquadramenta de seus atuais ocupantes. - Publicado no D. O. de
.14 e retificado no de 29 de
dezembro de 1964 ..........•
65,166 Decreto de 9 de
dezembro de 1964 - concede
n-econhecímento ao curso de
Professor de Educação Musical da Faculdade de Música
da Universidade Católica de
oamp'nas. Publicado no
D. O. de lO de dezembro
de 1964 ....................•

408

de

408

:...

Decreto de 9 de
dezembro de 1964 - Alterao Decreto n- 54.585, de 26 de
outubro de 1964" que retifica
o enquadramento da Caixa
Econômica Federal de Brasília, e dá outras providências.
_ publicado no D. 0.. de 11'
e retificado no de 29 de
dezembro de 1964
55.169 Decreto de 9 de
Dezembro de 1964 - Aprova
a revisão do' Quadro de Pessoal da Caixa Econômica
Federal de Brasília e dá ou'tras providências. _' Publicado no D. O. de 11 e retificado no de 29 de dezembro
de

1964

1965

412

:55.171 - Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Cria a
11:).. Companhia Depósito de
Subsistência.
publicado
no D. O. de 14 de dezembro de 1964 . • . . . . . . .• . . . . .

412

Decreto de lO de
dezembro de' 1964 - Altera
o art. 40 do Regulamento
da Lei nc 3.654, de ,4 de nO
-vemoro de 1959, que dispõe
sôbre a criação e organização do Quadro de Material
Bélico, das Armas de Oomunicações e de Engenharia. _ publicado no D. O.
de 14 de dezembro de 1964

413

Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Olassífica os cargos
nível su:perior da Rêde de Viação,
paraná-Santa Catarina e
dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes.
'- Publicado no D. O: de 14
e retificado no de 30 de
dezembro de 1964 ... . . . . . .

413

Decreto Ainda
não foi publicado no D. O.

414

Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Fegulamenta o registro dos diplomas que" nos têrmos do
art. 68, parágrafo único,
in fine) da Lei nv 4.024, de
20' de dezembro de 1961,
"conferem privilégio para
admissão a cargos 'públicos"
e dá outras provldêcías ,
Publ'cado no D. O. de 1l
e retificado no de 30 de
dezembro de 1964

414

55.172

R

409

55.173 -

409

55.167 Decreto de 9 de
dezembro de 1964 - Dispõe
sôbre a revisão dos quadros
de pessoal das caixas Econômicas Federais e dá outras
provldêcíaa. - Publicado no
D. O. de lO de dezembro
de 1964
'55.168 -

Decreto de 9 de
dezembro de 1964 - Olassi.,
fica Os cargos de nível superior do jnstítuto de Aposentadoria e Pensões dos
Bancários e dispõe sôbre
o enquadramento de seus
atuais ocupantes. - publicado no D. O. de 14 e retdncaôo no de 5 de janeiro

65.170

4W

de

55.174

55.175 -

411

55.176 a 55.183 -

411

Decretcs c-,
Ainda não foram publicados
no Diário Olicial
'0..
.416

LI
Págs.
~

55 184

Decreto de 10 de

'dezembro de 1964 - Instit~
Grupo de Trabalho para o
fim que menciona. Pu..
iblicado no D.' O. de 14 de
dezembro de 1964

413

"55.185 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Altera
o Decreto ris 41.195, de 26
de março de 1957, que regu-

lamentou a aplicação do artigo 79 da Lei nv 2.188, de

3 de março de 1954. -

Pu-

blicado mo D. O. de 14 e retificado no de 30 de dezembro de 1964 ...,...... ,..... .415
55.186 a 55.189 - Decretos Ainda não foram publicados

no Diário Ojicial

.. '" . . . . .

416

55.190 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - .Incluk

função grat'fícada no Quadro
da
D.
de

de Pessoal do Ministério
Saúde. -:- Publicado no
O. de. 11 de dezembro
1964

416

55.191 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Classi-

fica os cargos de nível superior do Departamento de
Imprensa Nacional

do

Mi-

nistér:o da Justiça e Negó-

cios Interiores e dispõe sôbre
enquadramento de seus
atuais ocupantes, - Publicado no D. O. de 11 de
dezembro de 1964

o

Decreto de 10, de
dezembro de 1964 Classifica os cargos de nivel
superior do Território Federal do Amapá e dispõe
sôbre o enquadramento de
seus atuais oeupantes ,
Publicado do D. O. de 11
e retificado no de 30 de
dezembro de 1964

55.192

418

-

55.193 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Revoga
os .arts. 35 e seu parágrafo
único, do Decreto nv 50.660.
de 29 de maio de 1961, que
cria a Com 'ssão-Permanente
de Estudos Técnicos da Avia...
ção Civil e define suas etnêniíções,
Publicado no

PàgS.
O. de 11 de dezembro
e retificado no de 4 de janeiro de 1965
41'i
55.194 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 _ Aprova
Regulamento do Serviço Nacional de Informações.
Publicado no D. O. de 11
e repubhcado no de 16 de
dezembro e retificado no de
4 de janeiro de 1965
417
55.195 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Dispõe
sôbre a execução .do parágrafo único do art. 65 da Lei:
n- 3.780, de 12 de julho de
1960, e do art. 31 da Lei
n- 4.242, de 17 de julho de
1963. - publicado no D. O.
de 14 de dezembro e retificado no de 4 de janeiro
de 1965
4~
55.196 Decreto de 10 de
dezembro de 1964 - Reti
fica a classificação dos cargos de nível superior do
Ministério da Aeronáutica.
_ Publicado no D. O. de
14 de dezembro de 1964 ...
424
55.197 Decreto de 10, de
dezembro de 1964 - Exclui
da proibição constante do
Decreto n- 54.003, de 3 de
julho de 1964, as nomeações
interinas para cargos vagos
da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste.
Publicado no D. O. de
,11 de dezembro e retificado
no de 4 de janeiro de 1965 424

D.

55.198 a 55.201 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Ojicial ... ~ . . . . . . .

425

Decreto de 11 de
dezembro de 1964 - Modifica a redação do Decreto
nc 51.106, de 1 de agôstc de
1961, que definiu o que se
considera filme brasileiro e
incorpora o Decreto númeTO 53.011, de 27 de novembro de 1963. Publicado
IIlO D. O. de 17 de dezembro
de 1964

425

55.202

416

55.203 Decreto de 11 de
dezembro de 1964 - AUtoriza. a cessão gratuita. de
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imóvel que menciona, sítua-

do em Belém, Estado do
Pará. - publicado no D. O.
de 16 de dezembro de 1964
55.204
Decreto de 11 de
dezembro de 1964 - Ineluí
nas relações de que tra.ta
.o Decreto nc 54..015, de 13
de julho de 1964, os cargos
que especifica. - publicado
no D. O. de 14 de dezembro
e retificado no de 4 de janelro de 1965.
55.2ü5
Decreto Ainda
não foi publíçado no D. o.
55.206 .:. Decreto Cle 14 de
dezembro de 1964 - Outorga
concessão à Sociedade Rádio
Blumenau Ltda. PublL
cado no D. O. de 16 de
dezembro de 1964
:55.207 Decreto de 15 de
dezembro de 1964 - Classifica Os cargos de nível
superior da Comissão Nacional de Energia Nuclear e
-dispôe .sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes.
Publicado no 1J. O .. de
16 de dezembro e retificado
~o de 5 de janeiro de 1965
J35.2()8 Decreto de 15 de
Píxa
dezembro de 1964 o valor das gratificações
de representação de gabinete para atender, provisoriamente, aos encargos de
direção e chefia da Oom'ssão Nacional de Energia
Nuclear e dá outras providências.
Públícado no
D. O. de 16 de dezembro
de 1964
55.200

...................•

Decreto Ainda
não foi publicado no D. a.
.55.210 . - Decreto de 15 de
dezembro de 1964 - Declara
de utilidade pública, para
r ns de desapropriação, em
favor da Petróleo Brasileiro
Sociedade Anônima, Petro..
brás, terras situadas nos
Municípios de Santo Antônio da Patrulha e de Gravataí, no Estado do Rio
Grande do Sul. - Publícado. no D. o. de 22 de
dezembro de 1964 .......••

426

Ainda.
55.211 Decreto
não fOi pub-licado no ti; O..
55.212 -. Decreto de 15 de
dezembro de 1964 Cria,
junto ao Ministério das Minas e Energia, Comissão Especial para os fins que menc'ona e dá outras provídêncías, - Publicado no D. O.
de 22 de dezembro de 1964

43[)

55.213 a 55.225 -

426
426

426

Decretas Ainda não foram publicados
no D. O. o............. .....
55.226 Decreto de 15 do
Oudezembro de 1964 torga concessão à Rádio Di[usara de oanactca Ltda.,
parà estabelecer uma estação radiodifusora e revoga
permissão que atualmente
detém.
Publicado no
•. D. O. de 21 de dezembro

430

de 1964

Decreto - A'nda
não foi publicado no D.a.
55.228 Decreto de 15 de
dezembro de 1964 Classifica os cargos de mvel
superior do Ministério da.
de Viação e Obras Públ'caa e dispõe sôbreo enquadramento de seus atuais
ocupantes. _ Publicado no
D. O. de 17 de dezembro
e renncadc no de 4 de ja~
neiro de 1965
:.... • .
55.229
Decreto - Ainda
não foi publicado no D. O.

~31

431

65.227

427

Decreto de 15 de
dezembro de 1964 - Dispõe'
sôbre remuneração de onrerentes e consertadores da
Marinha Mercante e dá outras providências. - Publícada no D. O. de 16 de
dezembro de 1964 .....-.....

431

431
432

~5. 23{}

427
428

432

Decreto de 15 de
dezembro de 1964 - Manda
observar as regras do Decreto nv 47.225," de 12 de
novembro de 1959, nos casos
que. menc'ona. - Publicado
no DO. de 16 de dezembro

55.231

de

428

1964

55.232 Decreto de 16 de
dezembro de 1964, :....... Esta-

432

:lNDlCE
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belece normas transitórias
para preenchimento dos
Boletins de Merecimento de
que trata o Decreto, núme1'0 53.4S0, de 23 de dezembro
de 1964 (Regulamento de

Promoção

dos

55.233 e 55.234 -

de

Funcionários

Públicos Civis da União).
..:- Publicado InO D. O. de
17 de janeiro de 1964 ....

433-

Decretos -

.Aínda não foram publicados
no D. O.

55.235 Decreto de 17 de
dezembro de 1964 - Aprova
o Regimento do Colégio Pedro lI.
Publicado no
D. O. de 21 de dezembro
de 1964 ..
55.236 Decreto de 17 de
dezembro de 1964 - Dispõe
sôbre Os preços básicos mí-

433

433

nimos para operações de
financiamento e aquisição de
feijão e de amendoim e fiá.

- outras providências. -

Pu...

bllcado no D. O. de 18 de

dezembro e retificado no de
4 de janeiro de 1965

469

55.237 Decreto de 17 de
dezembro de 1964 - Classi-

fica os cargos de nível superior do Ministério das
Minas e Energia e dispõe Sl)bre o enquadramento de seus
atuais ocupantes. - Publicado no D. O. de 22 de
dezembro de 1964
55.238 e 55.239 - DecretosAinda não foram publicados
no D. O.

Decreto de 18 de
dezembro de 1964 - Dispõe
sôbre a realização da "Segunda Jornada Luso-Brasileira de Engenharia .Oivtl"
e dá outras providências. Publicado no D. O. de 21
de dezembro de 1964
55.241 Decreto de 18 de
dezembro de 1964 Cria
função gratificada no Quadro de Pessoal do Ministério
da Educação e Cultura e dá
outras providências. - Publicado no D. O. de 21 de
dezembro de 1964

Págs.

55.242 - Decreto de 18 de
dezembro de 1964 - ReM.trutura o' Conselho Nacional
de Saúde. Publicado no
D. o. de 21 de dezembro

469

469

55.240

_470

1964

55.243 - Decreto de 18 de
dezembro de 1964 - Abre,
pelo M'nistérlo da Viação e
Obras Públicas, o crédito especial de CIS 1.50-0000.000,00
para o fim . que menciona.
- Publicado no D. O. de
22 de dezembro de 1964 ...
55.244 - Decreto . de 21 de
dezembro de \1964 - Relaciona, para Os efeitos previstos no § P do art. 4') da
Lei nc 4.345, de 26 de junho
de 1964, os cargos vinculados
ao magfstério federal dos
níveis superior ,: e médio e dá
outras providências. - Pu~
blícado Ela D. O. de 22 de
dezembro de 1964 ...'...-... 55.245 Decreto de 21 de
dezembro dpe 1964 - Dispõe
sôbre a corretagem de seguros dos órgãos centralizados da União, autarqu'as e
sociedades de economia mis-ta, em que haja participação
majoritária ao Poder público e dá - outras providências. - Publicado' no D. O.
de 22 de dezembro de 1964
55.246 _ 'Decreto de 21 de
dezembro -de 1964 - Refifica a classifícação a que se
refere o Decreto nv 54.015,
de 13 de julho- de 1964, na
parte referente à sorte de
. classes de Assistente Social.
- publicado no D. O. de 22
de dezembro de 1964
55.247 Decreto de 21 de
dezembro de 1964 - Altera
o Regulamento do Minlstérto
da Indústria e do Con.ér.,
cio, aprovado pelo Decreto
TIl). 531, de 23 de janeiro de
1962, e dá outras prov'dêncías . - Publicado no D. O.
de 22 de dezembro de 1964

Decreto 1e 21 de
dezembro de- 1964 -- D:.spõ~
.sôbre a execução da Lei"
n') 3.738, de 4 de abril de-

55.248 -

47()

470

472

472

473

474

475
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1960, 110 âmbito das auter..'
qutas federais. - Publicado
no D. O. de 22 de dezembro
de 1964 ................•...
65.249 Decreto de 21 de
dezembro 'de 1964 - Esta..belece normas para a execução do Decreto n.0 51.061,
de 27 de julho de 1961,
que institui medalha-pré...
mio para os funcionários
civis do Poder Executivo.
.- Publicado no D. O; de
22 de dezembro de 1964 '"
65.250 a 55.266 - Decretos _
Aida não foi publicado no
Diário Oficial. .•.•...'.......

475

47&

476

55,.267 Decreto de 22 de
dezembro de 1964
Claseifica Os cargos de nível superior da. comissão do Vale
do São Francisco e dispõe
eôbre o enquadramento de

eeus

atuais

ocupantes.

iPublicado no D. O. de 24 de
c dezembro
de 1964 ......••..
55.268 Decreto de 22 de
dezembro de 1964 :....- .Olasatfica Os cargos de nível superior da Superintendência
do Plano de Valorização
Econômica .da Amazônia e
dispõe sôbre o enquadramento de seus atuais ocupantes.
- Publicado no D. O. de 24
de dezembro de 1964
55. 269 ~ Decreto de 22 de
dezembro de 1964 - Declara
prioritária. para o desenvolv'mento do Nordeste, para
efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a importação de
equipamentos novos sem stmuar nacional reg-strado e
consignadas a Emprêsa "Laticínios do Nordeste S. A. "1
de Batalha, Estado de Ala ...
goas. - Publicado no D. O.
de 24 de dezembro de 1934:
55.270
Decreto de 22 de
'dezembro de 1964
Declara prioritá.Tia para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de
quaisquer taxas e impostos
federais, a importação de
equipamentos novos, sem si-

476

477

477

mílar nacional registrado e
consignados à Emprêsa "Sabap do Norte S.A. BrasiIeíra de Artefatos Plásticos",
de Recife. - Publicado no
D. O. de 24 de dezembro
de 1964
55.271 Decreto .de 22 de
dezembro de 1964 Declara prtcrítárla para o desenvolvimento do 'Nordeste,
para efeito de
isenção de
quaisquer taxas e impostos
federais, a importação -te
equipamentos novos, sem similar nacional registrado e
consignados à Emprêsa "E.
Lucena S.A., Indústrias Mo.. .
talúrgfcas", de Recife (Pe) .
- Publicado no D. O de
24 de dezembro de 1964 .. ,
55.272 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Retifica o
enquadramento do Conselho
Nacional de Estatística do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dá outras providências. - Publíeado no D. O. de 28 de dezembro de 1964 ..... ,........
55,273 - Decreto - Ainda não
foi publicado no D, O,
55.274 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Autoriza
restituição do imóvel à Prefeitura .Municipal de Palmeíra das Missões, na Rio
Grande do Sul, por inexecução de encargo. - 'Publtcado no D.O. de 28 de dezembro de 1964
55.275 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Cria o
"Fundo de Financiamento para Aquisição de Máquinas e
Equipamentos Industriais FINAME" e dá outras providências. - Publicado no D.O;
de 24 de dezembro de 1

47g

480

482
483

483

484

1964

55,276 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Aprova o
enquadramento dos cargos,
funções e empregos do, Quadro de Pessoal do Ministério
da Saúde. Publicado no
D. o. (Suplemento) de 30 de
dezembro de 1964..........

486

:l:NDlCE
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55.277 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Cria o 49
Batalhão de Comunicações do
Exército.
Publicado no
D.O. de 23 de dezembro de
1964 •..........• ••....•......•

487

55.278 - Decreto de 22 de dezembro de-l964 - Transfere
de sede o 29 Batalhão Fer-

roviário. - Publicado no DiO,
de 23 _de .dezembro de 1964

487

55.279 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Dispõe só ..
bre a adaptação das Caixas
Econômicas Federais ao Sis..
tema Financeiro da Habita..
çâo , Publicado no D. O.
de 28 de dezembro de 1964

487

55.280 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Aprova o
enquadramento na classe de
Guarda-Fios

do

Quadro de

Pessoal - Parte Permanente
- do Departamento dos Correios e Telégrafos. -

Publi-

cado no D.a. de 30 de dezembro de 1964

490

55.281 - Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Oficializa

o Primeiro Congresso Panamericano de Conservação do
Solo. - Publicado no D.O.
de 28 de dezembro _de 1964
Decreto de 22 de dezembro de 1964 - Dispõe sôbre as medidas destinada a
incrementar a exploração e
exportação do minério de
ferro. - Publicado no D,O.
de 29 de dezembro de 1964 . .

491

501

1964

502

Decreto de 28 de dezembro de 1964. - Abre,
pelo Ministério da Vtaçâoâ e
Obras 'Públicas, o crédito especial de c-s 980.000.000,00
para o fim que menciona. Publicado no D. O. de 29 de
dezembro de 1964

504

Decreto de 28 de dezembro de 1964. -, Concede nacionalização à sociedade
anônima Rio de Janeiro Lighterage Company Limited, sob
a denominação de Companhia de Saveiros do Rio de
Janeiro. - Publicado no D.O.
de 30 de dezembro de 1964.

505

55.288 -

492

55.283 -

55.284 - Decreto de 24 de dezembro de 1964 - Retifica a
relação nominal do atuais
ocupantes _dos cargos de nível superior, ria parte referente aos 'recnícos. de Admt-

500

55.287 -

55.282 -

Decreto de 23 de dezembro de 1964 - Prorroga
até 31 de janeiro de 1965 o
prazo a que se refere o artigo 39 do Decreto nc 54.067,
de 29 de julho de 1964. _1
Publicado no D. O. de 28 de
dezembro de 1964

Págs.
ntstração, bem como altera o
número de cargos da classe -A
da carreira de Bibliotecário.
- Publicado no D. O. de 28
de dezembro de 1964 .-.. . . .
55.285 - Decreto de 24 de dezembro de 1964 Declara
prioritária ao desenvolvimento do Nordeste, para efeito
de isenção de quaisquer taxas
e impostos federais, a ím..
portação de equipamentos
novos, sem similar nacional
registrado, neste descrito e
consignados à e m p rês a
"Brasquíp" - Indústria Bra-'
síleíra de Equipamentos S.A.
de Salvador (Bahia) - Pu"
blicado no D.O. de -28 de
dezembro de 1964 .........•
55.286 - Decreto de 24 de dezembro de 1964. - Estabelece as normas gerais para e
regulamentação da Lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964 e dá outras providências.
Publicado no
D. O. de 28 de dezembro de

55.289 e 55.290 -

500

Decretos Ainda não foram publicados
no Diário O jicial.

505

Decreto de 29 de dezembro de 1964. - Regula
as condições para venda a
tôrno, do vinho nacional. Publicado no D. O. de 31 de
dezembro de 1964

fi05

55.291 -
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55.292 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. - Revogamse os Decretos nos 50.163 e
50.194, ambos de 28-1-61 e
o de nc 1.198 de 19-6-62,Publicado no D. O. de 31 de'
dezembro de ··1964
506

55.293 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. Abre,
pelo Ministério da Fazenda o
créditos especial de Crg ....
16.000.000.000,00 (dezesseis bi-

507

55.294 e 55.295 - Decretos Ainda não foram publicados
no Diário Oficial...........

507

o

dispositivo

•••••••

do

o

•••••••

,....

Regulamento

511

Decreto de 30 de dezembro de 1964. - Abre,
pelo 'Ministério da Fazenda o
crédito especial de CrS ...
200.000.000,00 (duzentos' milhões de cruzeiros)
para
atender as despesas que especifica.' - Publicado no D.a.
de 31 de dezembro de 1964.
55.303 - Decreto de 30 de dezembro de 1964. - Prorroga
por mais 120 (cento e vinte)
dias o prazo de que trata o
parágrafo único do art. 19
do Decreto nc 54.104, de 6
de agõsto de 1964. - Publicada no D.a. de 31 de dezembro de 1964

51l

o

507

Decreto de 30 de dezembro, de 1964 - Declara de
utilidade pública uma faixa
de terra destinada a passa,
gem da linha de subtransmíssão que se estenderá entre a
subestação de manobra de
Barra do Piraí, município de
Valença, Estado, do Rio de Janeiro e autoriza a Rio - Lip;ht
S. A. - serviços de Eletricidade e Carris a n-omover
constituição de servidão 0:1 a
desapropriação da mesma. Publicado no D,O. de 31 de
dezembro de 1964
55,305 - jyacreto - Ainda não
foi publicado no Diário Ofi-

512

55.304 -

509

509

cial.

. ..

o'

•••••••• ' . . . . . . . . . . . .

502

513

55.306 - Decreto de 30dR dezembro de 1964 Aprova o

o

1964. '"
55.300 - Decreto de 29 de deAltera
zembro de 1964.

sê-

1964.

fica. - Publicado no D. O.
de 31 de .dezembro de 1964..

de desapropriação, os terrenos
edificados que menciona em
Belém, Estado do Pará: - Publicado no D.a. de 30 de
dezembro de 1964.
55.298 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. - Declara
de utilidade pública, para de~ sapropríaçâo imóvel que menciona, situado em Curitiba
no Estado do Paraná. - Pu-,
blícado no D. O, de 30 de
dezembro de 1964.
55.299 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. - Altera o
Regulamento de Uniformes
para a Marinha do Brasil
aprovado pelo Decreto nú~
mero 34 868 de 3 de dezembro de 1953. -- Publicado 'no
D:O. de 30 de dezembro de

510

55.302 -

lhões de cruzeiros), para aten
der às despesas que especi-

55.296 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. Abre o
crédito suplementar de ors...
250.340.000,00 autorizado pela
Lei nv 4.484, de 19 de novembro de 1964. - Publicado
no D. O. de 31 de dezembro
de 1964 . .
,.
55.297 - Decreto de 28 de dezembro de' 1964. - Declara
de utilidade pública, para fins

aprovado pelo Decreto número 47.973, de 2 de abril de
1960. - Publicado no D. a.
de 30 de dezembro de 1964..
55.301 - Decreto de 29 de dezembro de 1964. - Dispõe
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DECRETO N9 54.361 outUBRO DE 1964

DE

1Q

DE

Dispõe sôore o Orçamento da superintendência de Política Agrária
e dá outras providências.

O Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,
e tendo em vista as dísposiçêes contidas na Lei Delegada nc 11. de 11
de outubro de 1962,

Considerando que a Superintendência de Política Agrária estêve sob íntervencâo e eínda Se encontra. em
fase de reorganização, conseqüente
dos fatos ocorridos durante a admínístraçâo anteríorj-'
Considerando que se fazem necessárias determmadas medidas de caráter administrativo para prosseguimenta dos trabalhos a seu cargo;
Considerando que ainda são precisas providências para a efetiva rusão dos órgãos componentes daquela
Superintendência; e
Considerando que o órgão teve vida
admímistratíva irregular, sem orçamento aprovado de acôrdo com e legislação vigente, decreta:
Art. 19 Fica o Presidente da Superintendência de política Agrária
(:SUPRA) autorizado a elaiborar o
Orçamento dessa Autarquia' para O
corrente exercíc'o financeiro, observado o disposto
na Lei número
4.320, de 17 de março de 19'64,.
Parágrafo único. Fica o Presidente
da SUPRA autortzedo a efetuar pagamentos de despesas correspondentes a compromissos vencidos, pessoal
e as indispensáveis e inadiáveis ao

normal funcionamento da Autarquia, dentro das possíbílídades financeiras do órgão.
Art. 2º Ca\,)e ao Ministro da 'Agricultura baixar o ato de aprovação
do Orçamento da SUPRA, observado o disposto no, artigo aoteno».
Art. 39 O Preslaente da Autarquia
promoverá imediato Ievautamento dta
situação financeira e admrmstratava
da entidade, a fim de comunicá-la ao
Tribunal de Contas, identifica-ndo a
data a partir da qual p ... OSSuu a ser
responsável, para efeito das resoectiVás tomadas de contas pelo mesmo
órgão.
Art. 49 Fica o Presidente autorizado a tomar tôdas as medicas ll€,h
cessárlas no " sentido de efetua- a
total fusão dos órgãos Integrantes âa
SUPRA, nos' têrmos 00 que preceitua o § 19 do art.!'? da Lei-Delegada TIQ 11, de 11 de outubro de
1962.

Art. 59 O Banco do Bvasíl S. A.,
as Caixas Econômicas Federais e as
Coletorias Federais apresentarão ao
Presidente da SUPRA demonetratívos das suas arrecadações feitas em
favor, da Autarquia, díscríndnenoo
mês a mês, desce outubro de 19f;2,
p
indícando outrossim. os rea jlhtmentes efetuados com as respectivas
datas e locais.
Parágrafo único. O Ministro da
Fazenda: baixará dentro' de 30 díais,
as instruções necessárias, no que
couber, para cumprimento ?O artigo.
Art. 69 O, Ministro .do Trabalho e
Previdência Social
baixará instruções aos Instatutog de Aposentadorias
e Pensões pare: cumprimento de idênticas medidas estauelecídas no' artigo
59 e em igual prazo.
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Parágrafo único. Os demonstrativas das arreca-dações deverão ser
apresentados por Delegacia de forma
a caracterizaras receites por Estado.
Art. 7'1 As transferências de recursos financeiros de. uma para outra das contas no Banco do Brasil
S. A., de SUPRA, só serão efetuadas
mediante autorização expressa do
Presidente da Autarquia.
Art. 89 Os responsáveis por adíantamentos .e valôres da SUPRA ficam
obrigados a prestar sues contas no
prazo de 30 dias contados da data

ereto-lei nv 7.062, de 22 de novembro de 1944, decreta:
Art. 11l Fica autorizada a Companhíe Nacional de Energia Elétrica
a dar os bens constitutivos do S.eu
patrimônio em garantia da operação
que negocia. com o Banco Nacional
do Desenvolvimento Econômico, mediante nova hipoteca de segundo

da publicação dêste Decreto, ressal-

Brasília, 1 de outubro de 1964;
1430 da Independência e 769 da Re-

vades 05. casos que, pela .sua 11'atüreza, a critério do Presidente da Autarquia. exijam G sua dilatação que
poderá ser permitida, respeitados
porém os prazos previstos TIa legislação vigente sôbre a matéria.
Parágrafo
único.
Compete
ao
reresícente da Autarquíe providenciar a apuração das responsabilídades Funcionais e tomar tôdas as
medidas acauteledoras do patrfmônio da entidade e as punitivas cabíveis.
Art. 99 Enquanto não
processar
a total transferência da Autarquia
para Brasília, na Oapital Federal
funcionará uma representação designada pelo Presidente da SUPRA.
Art. 10 .. 1!:ste decreto entrará em
vigor à data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Bra.sília, 1 de outubro de 1964;
143'.' da Independência: e 76Q da República.

se

H.

CASTELLO

BRANCO.

Hugo de Almeida Leme
ouuno Gouveia de Bulhões.
Arnaldo Sussekind.
DECRETO NQ 54.362 - DE.1 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza. a Companhia Nacional de
Energia, Elétrica a dar em garan-

tia os' bens constitutivos do seu
patrimônio.

O Presidente da Repúblíce. usando
da atribuição que lhe confere o artígo 87, inciso r, da Consituição,
e n05 têrmos do que dispõe o De-

greu.

Art. 29 O presente decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con,
trárfo.

pública. ,
H.

CASTELLO

BRANCO.

Mauro Thibau.

otáino Gouveia de Bulhôee
DECRETO Nº 54.363 - DE 1
OUTUBRO DE 1964

DE

Concede autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica
à Centrais Elétricas do Amazonas
soc~edade Anônima.

O Presidente da Repúblíee, usando
da atribuição' qUe lhe confere o artigo 87, item r, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei número
938, de 8 de dezembro de 1938, decreta:
Art. 19 E' concedida à Centrais
Elétricas do Amazonas S. A. com
sede em Manaus, Estado do Amazonas, autorização para funcionar
como emprêsa de energia elétrica
ficando obrigada a satisfazer integralmente es exigên~ia% do Código
de Aguas (Decreto nc 24.643,' de 10
de julho de 1934), leis subseqüentes
.e seus regulamentos, sob pena de revogação do presente, ato.
Art. 2g O presente decreto entra
em vigor na data de sua puolícacâo,
revogadas tôdas as disposições em
contrário.
Brasília, 1 de outubro de 1964;
1439 da Independência: e 769 da República.
H.CASTELLO

.
BRANCO.

Mauro Thibau.
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DECRETO Ni? 54.364 OUTUBRO DE 1964

DE

1

DE

Concede à Grafite do Brasil S. A.
"Gr'Ufisa", autorização para tuncionar como emoréeo: de minerafãO.
O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, nc I, da Constituição,
e nos têrmos do Decreto-lei no 1.985,
de' 29 'de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Grafite do Brasil S. A. - "Grafisa",
eonstltjrída por escritura pública de
15 de julho de 1963, lavrada no cartório do 39 Ofício de Notas da cidade
de. Goiânia, arquivada .sob número
1. 502, na Juntá Comercial do Estado de Goiás, com sede na oidede
de Goiânia, autorização para funcionar corno emprêsa de mineração,
ficando obrigada a. cumprir integraimente M' lels e' regulamentos em vigor ou que venham a vigora-r sôbre
o objeto desta autorização.
Brasília, 1 de outubro de 1964;
1439 da Independêncte e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLO BRANCO.

Mauro Thibau.

DEiORE'I'O N.? 54.306:5 - DE 1.9 DE
OUTUBRO DE 19$4

5

e operação d-e uma fábrica d,~ cimento na região do Oartrt, Município de
Barbalha, EStado do Ceará, a ser empreendida pela sooídeade denominada "Indústria Baroalhense de Cimento Porbland S. A." (TJ3ACIP) ,
partindo dos estudos prelimtnares já
existentes, bem como promover . os
meios para sua concre-ta-cão;
b)
recomendar 2'. quaisquer, agências governamentais as medtdaa e providências necessárias à írnplementaçâo
do projeto;
•
c) solicitar colaboração técnica a
quaisquer órgãos do Govêrno Federal;
d) solícítar tôdas
as informações
que se fizerem necessárias para o regu'ar desempenho dos trabalhos.
Art. 2.9 O Grupo terá sede em F'Ürtaleza, Estado do Ceará, e será presidido pelo representante da Universídade do Ceará, corren:'r as despesas
COm a sua manutenção Dez conta das
e-itidade- participantes."

Art. 3.9 O Grupo de Trabalho, de
que trata. este Dec-eto, concluirá suas
atívídad.. e apresentará relatório às
entídadex m-encionadas 'no art. L'?,
dentro de 9Q (noventa) dias. contados
da data da instalação' do'! trabalhos.
Art. 40 Revogam-se as dk"'1)oflições
em contrário .
Brasília, L'? de outubro de 19-.6'4;
143.'? da Independência e 7iB.t: da, Re~
púoltca,
H. CASTELlJO BRANCO

OtáViq Gouveia de Bulhões

ConstitUi Grupo de Trabalho
para
examinar a viabiliàade técnica, econõmioo e tíaumceim: de uma fábrica de cimento em Barbalhú, Ceará,
bem conw promover a sua concretização.

Huço de Almeida Leme

o Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 87, n.v 1, da consutu'cão. decreta:
Art. 19 Fica constituído um Grupo
de Trabalho integrado por representantes "da Universidade do Ceará, do
Mímstérío da Agricultura, da Superintendência -do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDEl\TE) e do Banco do
Nordeste do Brasil S. A., com as seguintes atribuições e podêres:
a) examinar a viabilidade técnica,
econômica e financeira da construção

DEORETO NS 5-4 300 OUTUBRO DE 1264

Flávio Laceràa
Osvaldo Cordeiro de Fa'Jias
:SE

1.9 DE

Promulgw o Convênio Bá..sko com a
organização Mundial de Saúde

O Presidente da República:
E':!.'l2ndo o Congresso Nacional aprovado, pelo' Decreto Legislativo ne 11,
ele 1956, o Convênio Básico com a
Organizaçã-o Mundial de Saúde. esstnado em 4 de fevereiro de 1954;
E havendo o referido Convênio, entrado em vigor, de acôrdc com seu
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as-tigc VI U). a 17 de março de 1956,

decreta:
Que o mesmo, apD'1~O por cópia,
presente decreto,. seja' executado

3;0

e

cump-t?o tão inteiramente corno nêle
se contém.
Brasíha, 1.0 de outubro de 19'64;
143.'? da Independência e 76.9 da, ~e
pública.
II. CASTELLO BRANao

vasco da Cunha

CONV1d:NIO BAS,ICO Et""'ITRE O GOR
,,",IDIO DOS ESTADOS UNIDOS
DO BRASIL E A ORCMNlZAÇAO
MUNDIAL DE SAúDE.
Para Assistência Técnica de caráter

Consultivo

o Govêrno dos' Estados Unidos do
Brasil «íoravante .denomínadc "o GOverno'u : e
A Organização

Mundial de saúde

(doravante denominada "a Organização") ;
Desejando dar cumprimento M resoluções e' decisões das Nações Uní-"
das e' da Organização relativas à essístêncía técnica de caráter consultivo e
cheagr a um acôrdo mútuo quanto ao
propósito e alcance, de cada projeto,
as responsabilidades. a serem assumidas e os serviços a serem prestados pelo Gcvêrno e pela Organização;
Faaendo constar que seus deveres
mútuos serão cumpridos com espírito
de amistosa cooperação,
coJeordaram no seguinte:
ARTIGO I

Assistência Técnica de coràter
, Consultivo
1. A Organízaçâo prestará assistência técnica de caráter consultivo ao
Govêrno sôbre as questões e na forma
que se convenham em' acôrdos ou entendimentos suplementares concertados
de conformidade com o presente Convênio Básico.
2. Tal assistência técnica de caráter consultivo será proporcionada e
recebida de conformidade com as Observações e Prtncípíos Orientadores
estabelecidos no Anexo I da Resolução
2,2·2 (IX) .A do Conselho EcOnômico e
Social das Nações Unidas, de 15' de

agôsto de 1M19 e' de conformidade corri
as resoluções pertinentes da Assembléia Mundial de saúde, do COnselho
" jgxecunvo e de outros órgãos da Organização.
3, Tal assistência técnica de carátre consultivo consistirá no seguinte:
a) facilitar .ao' Brasil
(doravante
denominado "o pais") os serviços de
peritos para fins de consulta e de assistência às autoridades competentes;
b)
organizar e dirigir seminários,
programas de adestramento, projetos
de demonstração, grupos de trabalho
integrados por peritos, assim como
atividades conexas nas localidades
que se convenham por acôrdo mútuo;
c) outorgar bôlsas de estudos e de
aperfeiçoamento, ou tomar outras medidas em virtude das -quaís OS candidatos propostos pelo Govêrno e aprovados pela Organização possam fazer
cursos e receber adestramento fora
do pais;
d) preparar e executar projetos experimentais nas localidades que se
convenham por acôrdo mútuo;
e)
proporcionar qualquer outra
forma de assistência técnica de caráter
consultivo em que convenham e, 01'ganlzação e o Govêmo .
4, a) Os peritos que deverão prestar serviços de consulta e assistência
técnica ao Governo serão selecionados
pela Organização em consulta com o
Govêrno. Os peritos serão responsá.,
veis perante a Organizaç.io.
b) No desempenho de suas funções,
Os peritos atuarão em estreita cooperação na forma de consulta com o
Govêrno é com as pessoas.e órgãos
para êsss, fim autcrtzados pelo Govêrno e darão cumprimento às instruções do Govêrno expressas nos acõrdos e entendimentos suplementares.
C) No decurso de suas funções consultivas os peritos farão tüdoo poseivel para elucidar Os funcionários técnicos que o Govêrno tenha designado
junto a êles, quanto aos métodos profisstonais, técnicas e práticas de trabalho, assim como sôore os prtncípios em que se baseiam, devendo o
Govêrno, sempre qU0 possível, designar tais funcionários junto aos peritos
para êste fim.
5. Todo material técnico permanente e de consumo a ser fornecido pela
Organização continuará a ser propríe.,
da.de desta, aimenos que, e até que o
título de propriedade seja transferido
de conformidade com as, normas es-
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~abelecidas pela Assembléia Mundial
de saúde e em vigência na data da
transferência.
6. 6 período de duração da. assistência técnica de caráter consultivo a
ser prestada será especificado nos
acôrdos ou entendimentos suplementares correspondentes.

.j) quaisquer outros gastos que sejam.
incorridos fora do pais e com a aprovação da Organização.
2, A Organização pagará, em moeda. nacional, pelos gastos que não estiverem a cargo do Govêrno de conformidade com o parágrafo 1.9 do Artigo IV do presente Convênio.
ARTIGO IV

ARTIGOn

Cooperação do Gcoérno com reuiçao
d- Assistência, Técnica
ConsUltlVO,
.

de Caráter

1. O oovérno fará tudo o que estiver ao seu alcance para assegurar a
eficaz utilizacão da assistência técnica
de caráter consultivo a ser proporcionada,
2, O Govêrno e, a Organização
oonsultar-se-âo mutuamente sôbre a
publicação, quando procedente;" de
quaisquer conclusões e relatórios dos
peritos que possam ser de utilidade
para outros países e para a Organízação .
3. Em qualquer caso, o Govêrno poré. à disposição, na medida do possível, Informações sôbre as medidas
adotadas em conseqüência da assístêncía técnica proporcionada, assim
como sôbre os resultados logrados.
ARTIGOm

Obrigações administrativas e
financeiras .õa Organização
1. A Organização pagará, o total ou
parte segundo se especifique nos acôrdos ou entendimentos suplementares,
dos gastos necessártos à assistência
técnica de caráter consultivo que s-ejam pagáveis fora. do país, no que se
refere a:
a) salários dos peritos:
b) gastos de
transporte e diárias
dos peritos durante sua viag-em de ida
e volta ao ponto de entrada no pais;
C) quaisquer outros gastos de viagem incorridos pelos peritos fora do

país:

seguro dos péritos;
compra e gastos de transporte
de ida e volta ao ponto de entrada
no país de todo material permanente
,e de consumo a ser fornecido pela 01'ganízação;
d)

e)

Obrigações AdministrativG.tS e
e Financeiras ao Gouérno
1, O
Govêrno compartilhará do
custo da assistência técnica de caráter consultivo, pagando por, ou fornecendo diretamente, às seguintes facilidades e serviços:
a) os. serviços de funcionários lOR
cais, tanto técnicos quanwadministratrvos, inclusive serviços necessários
de secretaria, Interpretaçãc e tradução e serviços afins;
b) os escritórios e alojamentos necessários;
c) os materiais permanentes e de
consumo produzldós no pais;
d) o transporte, dentre do país e
para fins oficiais, dos juncíonâríos e
dos materiais permanentes e de COnsumo'
e) 'os gastos postais e de telecomunicações para fins oficiais;
f) cuidados médicos aos funcionários
de assistência técnica;
g) as c; .rtas dos peritos a serem
especificadas nos acordos ou entendimentos suplementares.
2. A fim de rlnancar os gastos que
estverem a seu carg. C Govêrrío uoderá estabelecer um fundo ou fundos,
em moeda nacional, na quantia e na
maneira oue se especifiquem 1',0S acor. . . dos ou entendimentos suplementares
Qua.nd0 um fundo estiver sob a cuatódia da Organização, e ser.io prestado
contas, devolvendo-se ao Govêrnc todó saldo não utilizado.
3 . Quantt. aos gastos a serem incorridos fora do país e que não estiverem a cargo da Organização, o Gcvêrno par-ará por parte aos gastos a
ser especificada nos acordos ou enten-dimentos suplementares.
4. Quando procedente, o Govêrno
porá à disposição dos peritos a mãode-obra, o materiais permanentes e
de consumo e demais serviços ou bens
>
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de que necessitem nára a exeeucão
de seu traoatho, cegundo se convenha
por acôrdo

m.ULUO.

ARTIGO V

Faciiuiasiee, Príoileçiae tmenutaaee
1. Até que entre em vigor a Convenção sôbre P"
';g:?,tivas e Imunidades das Agências EspecialIzadas, o
Oovêrno outorgará à Organízaçâo, as-

sim

Cü\;:1<O

aos seus tunc.onaríos, seus

bens e .haveres, pare os fins dêste
Convênio e de seus Acordos Suplementeres, as prerrog8,tiv3se imunidades
( praxe outorcadaz às N.,U,Õ2S Uni-

das, a seus bens, haveresv, funcionáTios e técnicos, de acôrco CO'';1 o estípulado I1Il COnvenção sôbrePriviIégios

e

In.unídades

das

Nações

Unídas.

nc e o representante e.utorízado da
Organ"-ação, rest.ectdvamente, firmam
e:__ nome das partes o presente convênio na cidade do Rio de Janeiro,
no dia quabo de fevereiro de 1964, em
trcs exemplares autênticos, cada um
dos quais em português e em Inglês.
.L.'elo
Govêrno dos E8ta-ctOS Unidos
do Brasil: Vicente RáD. Miguel
Couto Filho. _
Pela Organização
:'[undial de Saúde: srea L. Soper,
DECRETO N. o 54,367 - DE V'
OUTUBRO DE 1964

DE

gratificações especiaís aos Diretores ela Comissão do

Fixa iaíõres de

Plano do carvão 'Nacional
C.A.N.).

(C.P.

O Presidente da República, usando

da atrdbuição que lhe confere o arti-

2. Os funcionáríos da Organízaçâo,

inclusive os técnicos por ela contratadçs como membros do quadro de
pessoal 'para fins do 'presente Convênio, será-i considerados como funcionários ofictaís nos têrmos da citada
Convenção.
ARTIGO

VI

1. O presente Convênio Básico entrará em vigor na data em que-o oovêrno comunicar à Organlzacêo :J::mldia 1 de Saúde o preenchimento das
tormohdadea previstas no Direito Brasileiro.
2. O presente Convênio Básico 'e
todos os acordos ou
entendlrr.sntos
suplementares que se celebrem em
aplicação das suas disposições poderão
ser mcdífrcaôos por acorde mi. uo entre a Organízaçâo e o Gcvêrno, devendo veada uma das partes constôeTal' plena e ravoràvelmente qualquer
pedldp de modíffcaçãc encaminhado
pela outra parte,
3. O presente Convênio básico po-

derá ser rescindido por qualquer, uma
das partes, mediante notificação perescrito à outra parte, devendo a sua
vigência terminar 60 dias a partir _da
data do recebimento da dita notirtcaç.io , Fica entendido que a resélsão
de presente Convênio ]3Q~ico constituirá também a rescisão dos acordos
ou entenrtmentos suplementares ~i
tos nos têrmos do presente Convênio, ,
Em fé do que, Os abaixo assinados,
0, representante autorizado do Govêr-

go 87, n.v l. da Constituiçâcç decreta:
Art. 1/? o valor ment al base da " 3._
bela de Gratificações Especiais da
Comissão do Plano do Carvã-o Nacional, de que trata o Decreto n.v 52.282,
de 22 de julho de 1963, é fixado em
Cr$ 417.0DO,OO (quatrocentos e dezessete mil cruzeiros) para o Presidente
qr$ 392.000,00 (trezentos e noventa e
dois mil cruzeiros). para o Vice-Presidente e Cr$ 367. OOO,()Q (trezentos e
sersenta e sete mil cruzeiros) para Os
demais Diretores a partir de 1.9 de
junho de 1964. •
Art, 2. 9 O presente decreto entrará em vigor na data de sua publícação
ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, L° de outubro de 1964:
143.9 da Independência e 76.9 da Re:'
pública.
H.

CASTELLQ

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N5' 54,358 OUTUBRO DE

DE 1.9 DE

1964

Altera o Decreto n.l' 51.053, ele 26 de
julho de 1961,que estende ao Pessoal do Instituto Brasileiro de
Geografia e Esta:tística a concessão, do auxílio previsto no artt:
'go 137 da Lein.f' 1.711, de 28 de
outubro de 1952.

o Presidente da República, usando
das atríbuíções. que lhe confere o ar-
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tdgo 87, item I, da Oonstdtuíçâo, decreta:
Art. to O artigo 15' do Decreto nú.,
mero 51.ü53. de 26 de julho de 19ü1,
passa a ter a seguiu te redação.
"Art. 1.0 Aos Tesoureiros, 'resoureirN~Auxiliares e Agentes Recebedores do Instituto Brasileiro de Geogra.,
fia e Estatística que, no desempenho
de suas atribuições nas Capitais las
trntdades Federadas, pagarem 'ou receberem em moeda corrente, será
concedido um auxilio para compensar diferença de caixa, eorrerponden.,
"te a 5% do padrão' de vencimento do
respectivo cargo."
,
Art. 2.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 1.0 de outubro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da República,
H.

CASTELLO

BRANCO

Osvaldo C,ordeiro de Farias

DECRETO N.O 54.369 ,

OUTUBRO DE

DE 1.9·DE

1964

Dá nova redação ao N.Q 1, do parágrafo 4.°, do artigo 473, do Regulamento Interno e dos Seroiços
Gerais - RISG - (Decreto número 42.018-57).

o Presidente da República, usando
das atríbuíçõer que lhe confere o Ar
tígo 87 inciso 1 da Constituição Federal, decreta:
Art. V.J O número 1 do parágrago 4.9 do Artigo 473 do Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (De,
ereto n.c 42.018-57) passa a ter 2. se~
gutnte redação:
"Art. 473 .
§ 4." Nas substituições temporárias
normais o subr tituto:
1) quando satisfaz 'às condições dos
parágrafos anteriores assumirá O
cargo (encargo ou função).
2)

......•....•.•...•.•.....•..•••

em

Art. 2.° ~ste decreto entra
vigor na data de sua publicação, revogadas as dísporíções em contrário.
Brasília, 1.0 de outubro de 1964;
143.9 da Independência e 76 da ReM
pública.
H. . CASTELLO

.

BRANCO

Arthur da Costa e Silva

EXECUTIVO
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DECRETO Nó 54.370 OUTUBRO

DE

DE

2 DE

1964

cria a Escola de Arquitetura na Universidade do CeMá, dispõe. sôbre o respectivo funcionamento e
dá outras providências.

o Presidente da República, usendo
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição e
tendo em vista o disposto na Lei número 4.363, de 17 de julho de 1964,
decreta:
Art. 19 E' criada, na Universidade
do Ceará, a Escola de Arquiteture,
com sede em Fortaleza.
Art. 29 A Escola de Arquitetura
manterá, em seu curso de Arquíte-tura e Urbanismo, as 'Ilisciplinas Incluídas no currrculo mínimo fixado
pelo Conselho Federal de Educação,
nos têrmos da Lei nc 4.024, de 20 de
dezembro de 1961.
Art. 39 O pessoal docente, técnico
e admmístratívo, que fôr necessárto
ao funcionamento da Escola de Arquitetura, será . admitido mediante
contrato e reger-se-á pela Consolidação das Leis do 'I'ra.aalhc.
Pa-rágrafo .único. O contrato do
pessoal a que se refere êste artigo
será firmado anualmente pelo Reitor
da 'Universidade do Ceara, mediante
t~~~~çã~U:O~~i:~a.do Ministro ,da
Art. 49 Atendldes as necessidades
e conveniências dos serviços, poderão
ter exercício na Escola de Arquitetura, mediante ato do
respectivo
Reitor, funcionários! que, a 28 .de julho de 1964., pertençam a outras unidades da Universidade do ceará.
Art. 59 No decorrer do prazo de 5
(cinco) anos contados da data da
publicação dêste
decreto, o Poder
Executivo a d o t a r á as providências
destinadas à crteção dos cargos indispensáveis ao 'funcionamento da
Escola de Arquitetura, a serem Incluídos no Quadro de 'Pessoal da Universidade do ceará. exceto os de Professor Catedrático, que integrarão o
Quadro de Pes.'300:1 do Ministério d&
Educação e Cultura.
§ 19 A iniciativa da medida previs-'
ta neste artigo caberá à Uníversídade do Ceará e será encamínhade por
Intermédio do Ministério da Educação e Cultura.
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§ 29 Sómente após o decurso do
prazo a que se refere êste artigo poderão ser realizados concursos, nos
têrmcs da legtslação especifica, para
provimento dos cargos de Professor
catedrático, criados na forma dêste
artigo.
Art. 69 As despesas com a instalação. equipamento, obras e menutençâo da Escola de Arquitetura correrão à conta .das dotações globaíe
consignadas no orçamento da União
à Universidade do Ceará e das que,
pl3:ra os mesmos fins, lhe forem es~
peclfícamente atribuídas.
Art. 79 t.ste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília. 2 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 de República.
H.

CASTELLO BRANCO

novos termos de arrendamento, com
vigência até 3Q de setembro de 1966,
com as entidades proprietárias de
imóveis na Capital Federal, estabelecendo cobrança de taxas de ocupação. conservação e administração dos
imóveis, e modalidades outras referentes ao uso e gôzo dos imóveis ar(rendados ressalvando-se, sempre, o
disposto no Decreto nc 47.370, de 4
de dezembro de 1959.
Art. 3i;) Ficam ratificadas tôdas as
obrigações assumidas pelo Govérno
Federal nos contratos de arrendamentos feitos anteriormente, de
modo a produzirem seus efeitos eté
esta data.
Art. 4º ~te decreto entra em vigor na data de sua publicação, re:"
vogadas as disposições em contrário.
Brasili.a.. 2 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
H.

Flávio Lacerda

CASTELLO BRANCO

Octévio Gouneic de Bulhões
DECRETO NQ 54.371 -

DE

2

DE

OUTUBRO DE 1964

Prorroga até 30 de setembro de 1966,
os contratos de arrendamento celebrados entre ·0 Gouêrno Federal,
reorceevrsuic pelo Departamento
Adm''Ws1yanvo do Sennco Público
(DASP), através do Grupo de Trabalho de Brasília, e os órgãos da
administração indireta.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I da Constítuiçâ-, Federal. decreta:
Art. 19 .jrtcam prorrogados até 30
de setembro ele hJ6ó todos os contratos de arrendamento celebrados entre o Govêrnc Pederál, representado :
pelo Departamento Administra tívo do
Serviço Púol'co (DASF), através QO
Grupo de I'rabalhc de Brasília. e N
órgãos de administração indireta,
Institutos de Previdência, Fundação
da Casa popular, Banco do Brasil
S. A.. Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônima
(PETROBRAS),
Cadxas
Beonômicas do Rio de Janeiro e de
São Paulo.
Art. 29 Em nome do Gcvêrnn Federal, o Grupo de Trabalho de Brasília poderá, no entanto, celebrar

Arnaldo Süssekind
Mauro Thibau

DEORETo N.' 54.372

Ainda não

DECRETO

foi publicado
N.Q

no D.

54.373 1964

O.

DE 5 DE

OUTUBRO DE

outorga à firma Momho Caramuru
Limitada concessão para o amroveítamento da energia hidráulica de
um desniveZ no rio Catureté, Município de Sarandi, Estado -do Rio
Grande do Sul

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
I, da. Constituição, e nos
têrmos do art. 150 do Código de
Aguas (Decreto n.c 24..643, de 10 de
julho de 1934), combinado com o art.
3.Q , alínea "b" do Decreto-lei núme1'0 4.295, de 19 de agôsto de 1943. decreta:
Art. l.Q E' outorgada à -firma Moinho Caramuru Limitada concessão
para o aproveitamento da energia hidráuiica de um desnível no, rio Caturetê, Situado no 'Municípí., de .Sarandi, Estado do Rio Grande do Sul.
87, inciso

· ATOS DO PODER EXECUTIVO

§ V? O aproveitamento destina-se à
produção e distribuição de energia
elétrica para serviços públicos, de
utiüdede pública, e para comércio de
anergta elétrica na localidade de Barrejrmho. Município de Sarandí, Estado tio Rio Grande do Sul.
§ 2.9 Em portaria. do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determinadas a altura da queda a aproveitar, a descarga
da derivação e a potência.
Art. 2 Q Fica restringida a zona de
concer sâo do Município de sarandi,Estado do Rio Grande do SUl mediante a exclusão do subdistrito de
Barrelrtnho.
Art. 3.9 A concessionária deverá s~
bisfazer às seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do ,M1metro das Minas e Energia, em três
(3) víaus, dentro do pra-zo de cento e
oitenta. (180) djas, a contar da . . data
da publicação dêste decreto, Os prutetos e orçamentos reiatrvoa eo aproveitamento hidrelétrico e aos sistemas de transmissão e de distribuição.
II - ASSinar o contrato díscíphnar
da concessão dentro do prazo de trimta (30) pias, contados da publicação
do despacho da aprovação ela respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
III - Iniciar e conclutr as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das .Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modlrícações que
forem autorizadas.
Parágrafo úmrco. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ~to do Ministro dps Mínas e Energia.
Art. 4.9 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trtene.lmente pela Divisão de
Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 55' A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 6. 9 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que
no momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços
concedidos, reverterão à União.
Art. 7.9 A concessionária poderá ,requerer que seja renovada a concessão, mediante as condições que víerema ser estipuladas.
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Parágrafo úníco . A concessionária.
deverá entrar com o pedido a que se
refere a êste artigo até seis (6) meses. antes de findar o prazo de vigência d::; concessão, entendendo-se, se
não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 8.9 .aete decreto entra em vigor na data de sua' publicação, revogadas 28 disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76. 9 da República.
H.

CASTELLD BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 54.374
DE 5 DE
OUTUBRO DE 1964
outorga a Petróleo Brasileiro S. A.
- PETROBRAS concessão para derivar águas do ribeirão Sarzedo

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 43 e 62 do Código de
Águas, e
Considerando que a Petróseo Brasileiro S. A. - PETROBRÁS, necessita derivar águas do ribeirão S:õ.r38do, para aplicação em' s.u-i indústria.
de 'l'efino de petróleo, decreta:
Art. 1. 9 Fica outorgada a Petróleo
Brasileiro S. A. PETROBRAS,
concessão para derivar águas do rtbeirâc Sarzedo, Distrito de Sarzedo,
Município de Betim, Estado de. Minas Gerais, necessárias à operação da
Refinaria Gabriel Passos.
Parágrafo único. A concessionária
deverá apresentar à Divlsâo de
AgUF s, do, Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério das
Minas e Energia, Os respectivos projetos e orçamentos dentro . do prazo
de cento e vinte (120) dias.
Art. 2.9 A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 3.9 este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revcga.das as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 19:64; 1439
da Independência e 76. 9 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N'? 54.3'15 OUTUBRO

DE

5-

DE

DE 19G1

DECRETO N9 54.376 OUTUBR0 DE 1964

DE

5

DE

Autoriza Centreis Elétricas de Goiás
S A a suprir çrimaes consumidores
lo~aiizados em sua. zona de influên-.
cia.

Outorga à Centrais' Elftricas do Rio
das Contas S, A. concessão para
distribuir ~nergia elétrica e dá 00. 4lras providências.

O presidente da República, usando
da atríbuéção que lhe confere o artígo 87, inciso I, da Oonstdtuíçao decreta.

o Pre.~üden'Ge. da República, usando
da atrfbuíçã.... que lhe confere o artigo 87, ínctso 1 da Constítulçâo, e
nos têrmos oo art. 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 te novembro de 1938 e
do art. 89 co Decreto-lei no 3,763,
de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19
É
outorgada à. Centrais
Elétricas d(; -q,io das Contas S A.
concessão para dietríbuir energ-s elétrica nos Municípios de Itororó, tte ju
da Colônia,' jbí-ataia, Floresta Azul,
Pirmmc Alve- Barro Prêto, Gongogi,
Itapé e .nteune no Estado da Bahia.
Ait. 29 A energia a ser distribuída,
será suprida pelo sistema eléericc da
usina do. Funil . no rie das Contas.
Parágrafo uníco. A concessíonárfa
fica autorizada a construir as Linhas
de transmissão e te sistemas dt dístribuiçã.o que Se fizerem necéssãríos.
Art. 39 1'> conc--s'onária
deverá
satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, denr-o do prazo de um (1)
ano, a contar da J~)..ta da publicação
dêste Decreto OS estudos, projetos e
orçamento, relativos aos sistemas
de transmissac e de .cdstríbuiçao ,
Ir - ASSInar o contrato discíp.ínar
da concessão
de.itro do prazo de
trinta '(30) dias, contados da publícaçâo
do despacho da aprovação da
respectiva m.nuta pelo Ministro das
Minas e Energfa .
III - Iniciar 8 concluir as obras
nos prazos .jue forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, exe-.
cutando-as de, acôrdc com os projetos aprovados e as modificações que
forem autunaacas.
Parágrafo úceco. O,, prazos a que
se refere êste artigo poderão ser prorrogados por <loto do ,Ministre; das Minas e Energia
'
Art. 49 A6 tarifas de fcrneclmentç
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da

ATt.

1Q Fica Oeritraís Elétricas de

Goiás S. A. autorizada a

:fZY.fT

su-

primento de energia elétrica' <I. grandes oonsumioores :ndU5Ll'IlJ.,:i.S, .ccalí-

zados em sua zona

ce

influência,

dentro do Estado de Goiás, destte que

o coneessíonário .oca. não esteja em
condições de ater-der. com recursos
próprios, ao fornect-nemo solicitado.
Art. 29 ~te Decreto entra em vigor na data de sua pubucaçâo. re'vogadas as disposições em contrá-

rio.
§ 19 Considera-se grande consumidor aquêletcuja demanda' seja superior à metade 'ia potênoía instalada
do concessionário local, à época da
soltcítação ao fornecimento.
§ 29 Mesmo que não ocorra a hipótese do paragraío 'anterior mas, que,
por qualquer motivo .0 concessionário
condições de
local não esteja em
realizar o suprimento 'poderá o consumidor Industrial
r-eceber energia
elétrica da Oenrraís Elétricas de
Goiás S .. A, desde que
autorizado
pelo Conselho Nacional de -Aguas e'
Energia Elétrica.
§ 39 O eventual aumento futuro da
potência instalada por parte ao concessionário loca' nãr. modif.cará a setuação que, 1=<'01' fôrça dêste Decreto,
se houver estabelecido entre Centrais
Elétricas de üülà" S. A. e os grandes consumidores mdustriaís por ela
diretamente suprfdos .
Art. 29 .aste Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposiçôes em c-ontrário.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repú-

blica..
H.

CASTELLO B?ANCO

Mauro 'J'hiba,u

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas í:' Energia.
Art. 59 A ciesente concessão vigorará pelo prazo de trtnta (30) anos.
Art. 69- f:,%P. Decreto entra em vigor na data 'de sua publicação, revogadas as díspcstções em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 143Q
da Independência
blica.
H.

e 76Çl da Repú-

C.''IST,tLL{) BRANCO

ivIauro 1'hibau

DECRETO N1l54.377

DE

5

DE

OUTUBRO DE 1961

Declara de utilidade pública pa?'u
fins de aeeaorooruiçao, ~em' tooor

aa

P'e,tró~oo

Brasibezro

8.

A.

PETROBRAS, terras situttdas no
municip)o de Canoas, no J!JSUWo ao
Rio Graruie ao Sul.

o Presidente da República, no uso
das atrtbuiçóes
que lhe contere o
crt.. 87, inciso I, da Conantuiçào e
em 'conformidade do que cuspoe o
art. 15,
mctusive
parngraros do
Decreto-lei nv 3.365, de 21 de junho
de 1941, alterado pela LeI numero
2.786, de 21 de maio de 1956, e u artigo 24 da Lei 2.0D4, de 3 rte outubro
de 1953, e atendendo, outrossim, a
necessidade da Petróleo
Br asüen-c
S. A. - PETROBRAS p,'OSi<0gUlT na
execução das obras projetadas e ím;
prescindíveis ao funcionamento
da
Ref'inar-ia "Alberto Pasqualini"
construção no. munícípío de canoas,
Rio Grande do Sul, decreta:
Art. 19 Píca declarado 1e utínoane
pública para 1uns de desaprcprtaçào,
em favor da petróleo Brasíletrn S.A.
terreno, de
PETROBRAS,
forma irregular, ínclusrve as oenrei ~
tortas, situado. no mumcípio ;Je Canoas, Estado do Rio Grande do
Sul
,contorme
desenho número
sE: 7000-FP-100-23, que com êsie
baixa, com o total de 60.121 metros
,quadrad'Üs, .sito na parte fronteira à
Refínaría "Alberto Pasqualíní' em
construção,
llecessà.riaa execuçao
das obras de acesso à mesma Refi.
naría e a sua Base de Provimento,
terreno êSSe ümítado ao Norte pelo
arrolo Sapuçata: a oeste, em parte
I pala
Rodovia Federal SR /2 e em
parte pela Ferrovia Canoas - SM

em

°

:J

Leopoldo, da RFFSA; a Leste, parte
pela mesma Perrovra Canoas - São
Leopoldo, da RFFSA, .>arte [JRL<:1. Estrada-Estadual para Esteio e parte
p,~la Rodovia BR/2; e a Sudoeste e-m
remanescente de terreno oe proprte.
dada da SOCIedade de omous osnoense Lírrutáda, excíutdas as rr.ixas
de dommío das estradas terro-rono,
víárras citadas e dos terrenos reservados do arreio Sapucata, compreen.
dendo dito terreno, de
proprredaue
de Sucessores de Oswaldo kroen de
Mareio Machado
Velho, Baturmno
Mat11ias Machado vemo] e da Secíedane ônibus Canoenee Ltmtaaa.,
ou quem de direito fõr; as seguintes
áreas parciais:
Area "A" - de forma tnaxguiar,
com 29, 975m2,
limitada no lado
Norte, em tinha reta, com 55,4D metros, paralela ao Arroio
Sapucaia,
pela faixa de terreno reservau., do
mesmo 2-1:."7010; no íado Leste, em
linha curva, com a extensão de
.
453 80 metros, pela faixa de domínio
da- ferrovia Canoas - São Leopoldo,
trecho
comur eendido
da RFFSA,
entre o viaduto de passagem sob a
J3.R!2 (Km. 11,22) e o Arroio Sapucaía: e no lado Oeste, em jmna
curva, .com a extensão de 429,€{) metros. pela faixa de domínio :;'80 Rõdovía Federal
BR!2, trecho compreendido entre o citado viaduto e o
<;
Arroio Bapucaia..
Area "B" - também de
iorma
triangular, com 15.773m2, umitecs no
lado Leste,
em linha curva, com
466,40 metros pela faixa de dcmímo
da Estrada Estadual
para Esteio,
trecho
compreendidc-c.entre a sua.
junção com a BR /2 e o Arroio, Sapucaía: no lado
Oeste, em Iínna
curva, com 355,50 metros, pela faixa
de domínio da ferrovta Canoas
São Leopoldo, da RFFSA, no t-ecno
compreendido entre a Rodovia Faderal BR-2 e 0- Ar-roio Sapucaia.; e

lado sul. em linha reta. de 111.70
metros de extensão,
pela raixe ce
domínio da Rodovia p'ederaj BR/2,
trecho compreendido
entre:3.' sua
junção com a Estrada Estadual para
Esteio e a passagem em .viaci.ro, cí110

tada. da RFF8A.
Area "C" - Também triangular,
com 14, 373m2,
Iímttada
no lado

Leste, na extensão de 287,2tl metros,
em linha curva, pela faixa oe dormnío da Rodovia Federal tiR /2, trecho compreendido entre o ponte de
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coordenadas planas N=6:tl95-.3-25, e
E=482.564'.39 e a passagem em viaduto, ja citada: no Iado Oest-e, também em linha curva, na extensão de
176,35 metros pela faixa ae ocn mio
da Ferrovia Canoas - São Lwpoldü,
da RFFSA,
trecho' compreendido
-entre o ponto de coordenadas planas
N= 6.695-.325,95 e ..d:= ,482 564)H:l e
a mesma 'passagem em víauuto; e no
lado SUl, na extensão de 142,'(5 n..etros, por uma linha reta '~~,3~:,-dO 0:':1
pontos de coordenadas N= 6.u90.203,4b
e E= 482.638,59 e N= 6.695.326,95 e
E= 482.564,39, citados,
Art. 29 A Petróleo Brasíterro S.A.
PETROBRAS fica
autonaarta, com
seus próprios meios, a promover e
executa-r amigável ou jurnorajmente
a presentede&apropriaçfliO.
~.
Art. 3° Fica declarada a urgencia
para a presente desaproprtaçâo.
Art. 4o,l Este decreto entrara em
vigor na data de sua publtcaçao, ~e
vogadas as rnsposíçôes em contráilo.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 14?1?
da Independência e 769 da Republica.
H.

CASTELLQ

BRANDO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.378 - DE 5
OUTUBRO DE 1964

DE

AYttoriza a Mineração Itaguai L,tqa:,
a pesquisar aotomna, no Munwtpta
de ltaguai, Estado do Rio d.e Janei-

ro.
O Presidente da República, usando
da atribuição. que lhe confere o artigo 87, nv I, da C0!1StitUiçáo e nos
1,érmos do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. te Fic2.1 autorizada a' Mineração Itaguai Ltda, a pesquisar dolomita em terrenos de propriedade de
José Tavares Sobrinho, na Fazenda
Harmonia - Distrito de Ibituporanga _ Mun!cíp:'o de Itaguaí - Estado
do Rio de Janeiro, em d u 2.IS áreas
distintas, perfazendo
total de quatorze hectares noventa e um ares e
dezenove centíares (14,9119 ha) , e que
assim se define: a primeira, com seis
hectares sessenta ares e setenta e oi,
to centrares (6,6078 -ha) , é delimitada
por um polígono irregular que têm um
'Vértice a setecentos e trinta e sete

°

metros e trinta centímetros (737.3Om).
no rumo magnético t r i n t a e nove
graus vinte e três minutos noroeste
(399 23' NW)da ponte de cím anto
armado localizada na estrada. que liga o distrito de Ibituporanga à estrada Presidente Dutra, sôbre o rio das
onças e Os lados a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e ru,
mos magnétcos: cento e seis metros
(l()6m) ), quatro graus trinta e sete
minutos nordeste (4 9 37, NE); oitenta e dois metros e setenta é quatro
centímetros (82,74m), setenta e três
graus -cinqüenta e sete minutos noroeste (73Q 57' NW); sessent e -ove
metros e trinta e oito centímetros
(69,38m), Cinqüenta. e três graus oito
minutos (531? 08' NW); sessenta metros e setenta e cinco centímetros
C60,75m) quarenta e um graus dezoi-,
to minutos noroeste (419 18 NW);
vinte metros e oitenta e quatro centímetros (20,84m), oitenta e seis graus
doze minutos noroeste (86Q 12' NWJ;
'setenta, e um metros e vinte e seis
centímetros (71,26m). setenta e nove
graus um minuto sudoeste (7gl? 01'
SWJ; sessenta e nove metros e cinqüenta centímetros (69,5()m), cinqüenta e oito graus vinte e três minutos noroeste (589 23' NW); cento e
noventa e dois metros e vínte centímetros <192,20m), cinco 'graus quarenta, e cinco minutos sudeste (5Q 45'
SE); trinta e três metros e sessenta
e um centímetros (33,61m), dezenove
graus oito minutos sudeste <l91? 08'
SE); quarenta é cinco metros e trtn;
ta e nove centímetros (45,39m), cinqüenta e um graus seis minutos sudeste (519 ()6' SE); vinte e um metros (21m), trinta e um graus Cinqüenta e nove minutos sudeste (319
59' SE) ; quarenta e seis metros e
sessenta centímetros (46,60mJ, cinqüenta e dois gra-us trinta e oito minutos sudeste (521? 38' SE); quarenta,
e nove metros e cinqüenta centímetros (49.50m), sessenta e quatro graus
cinco minutos sudeste (649 05' SE);
noventa e quatro metros e quarenta
e um centímetros (94,41m), setenta
e seis graus dez minutos nordeste
(769 ic- NEJ. - A segunda área, com
oito hectares trinta ares e quarenta
'€! um centíares (8,3G41 nao , é delímí.,
tada por um polígon-, irregular que
têm um vértice a seiscentos e noventa e nove metros e setenta centímetros W99,70m), no rumo magnético
sessenta e um graus quarenta e nove
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minutos sudeste (61Q 49' SE) do marda Fazenda Har-,
morna com 'as terras do Instituto Nacional da
Imigração e Colonização
,(1. N. I. C.) .,' à margem da estrada da occerta e Os lados, avpartdr
dêsse vértice, oe seguintes comprimentos e rumos magnéticos: sessenta
e cinco metros e oitenta. e sete cen..
tímetros (65.37m), trinta e oito graus
nove minutos sudoeste (330 09' SW);
nento e três metros e cinqüenta centímetros (103,50m), onze grants cinqüenta e dois minutos sudoeste (119
i52' SW); duzentos e quarenta e três
metros e sessenta e cinco centímetros
(243,65m), vinte graus quatorze rnímutos sudoeste (2014'SW»; vinte me,
cros e cinqüenta e quatro centímetros
\(20,54m), trinta e dois graus sete minutos sudeste (329 {)7' SE); trinta
metros eum centímetros (30,- 0Im),
trinta e quatro greus quatorze minutos sudeste (349 14' SE); vinte metros e sesesnta e cinco centímetros
(20,65m), vinte e três graus vinte e
quatro minutos sudeste (23'? 24' SE);
sessenta e um metros e dezoito centímetros (61,18m), cinqüenta e nove
graus quarenta e nove minutos sudeste (599 59' SE); cento e vinte €
sete metros (127m), quarenta e um
graus quarenta e nove minutos su ..
deste (41Q 49' SE); quinhentos e quarenta e dois metros e nove centímetros (542,09m), oito' graus trinta mí..
nutos nordeste (3Q 00' NE); dezoito
metros e querenta e sete centímetros
(18,47m), dois graus trinta e sete mi,
mutos noroeste (2'? 37' NW); sessenta
e nove metros e dois centímetros ...
(69,02m) , cinqüenta e quatro graus
trinta e sete minutos noroeste (549 37'
NW); cinqüenta e seis metros e oitenta e cinco centímetros (56,85m),
sessenta e seis graus doze minutos
sudoeste (66'? 12' SW).
Parágrafo único. A execução da
presente autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprova;
do pelo Decreto nc 30.230, de 19 de
dezembro de 1951, uma vez se verífíque a existência na jazida, como asso ..
'dado de qualquer das substâncias a
que se refere o art. 20 do citado Re ..
gulamento .lu de outras substâncias
td~scriminadaspelo Conselho Naocional
de Pesquisas.
Art. 29 O título da autcrízação de
!pesquisa, qUe será uma v;oa auténtíca
dêste decreta pagará a taxa de trezentos cruzeu-os (Cr$ 30e,00) e será

co divisor das terras
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'Válido por dois anos a conta- .da data
da transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisas.
Art. 39 Revogam-se as dísposiçêes
em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 143\1
da Independência e 76Q da Repúblü;a.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'? t' 4.379 OUTUBRO DE

DE

5 DE

1964

Transfere, a.a
Companhia Fôrça e
Luz de tma S A > para Centrais
Elétricas de Minas Gerais S. A. >
concessão para distribuir energia
Elétrica.
O Presidente da República, usando
da atribuição \.fJe lhe confere o artigo 8'7, inciso I, da Constituição, e
nos .têrmos dos ares 59 do Decretelei no 352. de 11 de novembro de 1938
e 8Q do Decxetc-Icí nc 3.763, de 25
de outubro de '::'9·:::1, decreta:

Art. I'? Fica transferida para Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.
a .oo~ces.: âo para distribuir energia
elétrdca no Munícípíc de Ibíá Estado
dé Minas Ger-ais, de que é titular a.
Companhia Fôrça e Luz de Iblá S.A.,
em virtude de man.festo apresentado
no S. A. 1 L158-:l5, registrado
Sob
no 223 no livro A-2 da Divísão de
Águas do Der-artamento Nacional da
Produção Mineral
§ 19 A energia e.étrrca a ser déstríbuída será suprida pela Usina Hídroelétríca P8,j Joaquim.
§ 2Q A concessíonárla fica autorizada a construir os sistemas de trariamissão e de déstrfbu.çâo que se fizerem necessários.
Art. 29 Os bens e instalações de
propriedade da Companhia Fôrça e
LUz d'e Ibiá S A. que, no momento,
existirem em funcâo exclusiva dos
serviços de produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica no
referido muníeíptc ficam desmembrados da concessão ora transferida, não
podendo. porém. eer efetuada a sua
retirada do serviço enquanto não houver, por sua substatuíção, outros ínstalados pela nova c-oncessionária.
Parágrafo r.níco Em portaria do
Ministro das ).oIinas e Energia, após
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a aprovação dos projetos, serão determinadas 80S características técnicas
das instalações
Art. 39 A concessionária deverá
satisfazer as seguintes exégêncías ;
I - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias. dentro de prazo de um (1)
ano, 9. conta, da data da publicação
dêste Decreto, os estudos projetos e
orçamentos relativos as novas instalações'.
II - Assinar o contrato díseíplinar

da concessão dentre de trinta (30)
,dias, contados Ja publicação do despacho da aprovaeac
da, respectiva,
minuta pelo ,lv.nnisUIQ das Minas e
Energia.
In - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e En ....rgia, executando-as C.€ ecotdo comcosrprojetos aprovado':" e com as modíftcações
que forem autorvzs.das. se necessárias.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo pouerâo ser prorrogados por ato de Ministre das Minas
e E:fJ.ergia.
Art. 49 As tar-ifas do fornecimento
de energia .Jétrtca "serão nxads.s e
revistas trienehnente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
Produção Vlineral cem a aprovação
do Ministro das .\..ili:r.a.s e Energia.
Art. 5Q J1:sT,e Decreto entra em vigor na data de sua punllcação revog-adas, as dísposícôes em contrário.·',
Brasília, 5 de outubro de 1964: 1439
da Independência

e 769 da Repú-

bbíca •
H,

Art. 19 Fica. autorizada va Ford
Motor do Bra.si1, S A. a instalar um
grupo ,gera'lor Diesel-elétrtcc até
1.50<0 kW, na caprtal do Estado de
São paulo.
§ 19 A energia produzida destinase ao uso exclusív-, da permissionária,
§2 9 Em .'-)\}rtarl~ do Ministro das

Minas e Energia. após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
característdcas técnicas da instalação.
Art. 29 A pe-míssionária deverá
satisfazer as seguíntea exigências:
I - Apresentar à nivisãc de Aguas
do Departamenco Nacaonal da Produção Mineral 0.0 Mimsteno das Minas
e Energia, em tres (3) v-as. dentro
üo prazo de cante e oitenta (180)
dias, os estu.ívs p.ojetos . e orçamentos das obras e .nstalações
11 - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem fixados pelo
Ministro das Minas e Energia execurando-as de aeôroo com ')1:: projetos aprovados e .om as modífíceçôes
Que forem autorizadas.
parágrafo único, Os prazos rereetdos neste artigo poderão ser, pror...
rogados por ato co jamístrc dEIS Minas e Energia.
Art . 39 O presente Decreto entra
.em vigor na de.ta de sua pubncação,
revogadas as disposições em centráDia.
Brasíli-a, 5 de outubro de 1004' 143Q
da Independência e 769 da República,
H, ·CASTELLO BRANCO

, Mauro Tnibau

CASTELLO BRANCO

DECRETO N,o 54.3&1 -

Mauro Thibau

OUTUBRO DE

DECRETO N9 54.380
OUTUBRO

DE

DE

5

DE

1964

Autorizct a Ford ~'I!lotor do Brasil S. A,
a instalar gru'no Diesel-elétrico
para uso eeouuooo,

O President-e da República, usando
da abrtbulçao que .lhe confere o artdgo 87, íncísc I, da Constituição, e
'nos têrmcs dó art..go ic do Decretolei nv 2.281, de 5 de junho de 1940,
decreta:

DE

5

DE

1964

Declara de utilidade públio.a: diversas
áreas ãe terra necessárias ao aproveitamento progressivo de energia
hidráulica de um trecho do rio Cedros e de outro de seu afluente
Palmeiras, no distrito de Ano?eira,
Municipio de Timbó, Estado de Samta Catarina, e autoriza a enioreea
Fôrça e Luz Santa Catarma S.A."
com sede na cidade de Btumenau,
no mesmo· Estado, a promover as

âescpropriações .

O Presidente _' da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo

ATOS DO PODER EXECUTIVO

87, inciso I, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no Decreto-lei
número 3.365, de 211 de junho de 1941,
e o requerido pela interessada, decreta:
Art. 1.9 Ficam declaradas de uti...
hdade pública as seguintes áreas de
terra necessária" à reaheaçâo do aproveitamento progressivo de energia hidráulica de um trecho do rio Cedros
e de outro de:seu afluente Palmeiras,
no distrito de Arrozeira, Município de
Timbó, Estado de Santa Oatarína. cuja
concessão foi outorgada pe.lo Decreto
número 34.926, de 12 de Janeiro de
1954" à Emprêsa Fôrça e' Luz santa
Catarina 'S.A., com sede na cidade
de Blumenau, no mesmo Estado.
Gleb,a 3 - Area de noventa e três
mil e quatrocentos (93.400) "metros
quadrados, imóvel êsse de propriedade
atribuída a Maria Agcstíní .
Gleba 4 - Area de trezentos e dez
(310) metros quadrados, imóvel êsse
de propriedade atribuída à Comunidade católica Alto Palmeiras.
Gleba 5 - Area de trezentos e dez
(310) metros quadrados, imóvel êsse
de propriedade atribuída à Escola Mumdcípal Alto" Palmeiras.
Gleba 21 - Area de vinte e um mil
e duzentos (21.200) metros quadrados
imóvel êsse de propriedade atribuída
a Deliro Dalpiaz.
Gleba 22 - Area de vinte e sete
mil trezentos. e vinte (27. 3@) metros
quadrados, imóvel êsse de propriedade
atribuída a Pedro Barbosa dos santos.
Gleba 25 - Area de quarenta e oito
mil e quatrocentos (48.4QO) metros
quadrados, imóvel êsse de proprtedade
atribuída a Querino Longo.
Gleba 49 - Area de vinte e cinco
.míj, oitocentos e quarenta (25.840)
metros quadrados, imóvel' êase de propriedade atribuída a Sidonio Mongarôa.
Gleba 50 - área de trinta. e seis
mil novecentos e vinte (36.920) metros quadrados, imóvel êsse de propriedade atribuída à Companhia 0'0lonbzadora Bonn.
Gleba 53 - Area de .mll e oitenta
(1.08{)) metros quadrados, imóvel êsse
de propriedade atribuída a Mario
Bopelato.
Gleba 55 - Area de sete mil trezen..
tos e quarenta (7.340) metros quadrados, imóvel êsse de propriedade atribuída a Angelo Trontini.
Gleba 56 - Area de cinco mil e
novecentos <-5.900) metros quadrados,
imóvel êase de propriedade atribuida
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Gleba 57 - área de setecentos e
oitenta (780) metros quadrados, ímóver êsse de propriedade atribuída à
Mitra Diocesana de Joínvtlle,
Gleba 60 - Area de seis mil sete..
centos e setenta (6.770) metros quadrados, imóvel ê.35e de propriedade
atribuída a Germano Bertaldí ,
Gleba 61 - Area de dez mil sete...
centos e setenta no. 770) metros quadrados, imóvel êsse àe propriedade
atribuída a Ciro Rosa.
Gleba 62 - Area de cinco mil quinhentos e trinta (5.&30) metros que...
drados, imóvel êsse de propriedade
atribuída a Modestíno Campestrfní.
Gleba 6'5 - Area de trinta e oito
mil cento e noventa (38.190) metros
quadrados, imóvel êsse de propriedade
atribuída à Companhia COlonizadora
Bona..
Pa.rágrafn único. AB áreas de terra
acima discriminadas estão indicadas
nas plantas aprovadas pelo _Ministro
das Minas e Energia.
Art. 2.9 A Emprêsa Fôrça. e Luz
. Santa Catarina S. A. fica autorizada
a promover, na forma da legislação
vigente, a desapropriação das áreas
índdcedas, com as benfeítorías por
acaso nelas contidas .
Art. 3.9 A presente desapropriação
é declarada de caráter urgente, para
os efeitos do artigo 15 do Decreto-lei
número 3.36'5, de 21 de junho de 1941,
modificado pelos Decretos-leis números 4.152 e 9.811, respectivamente, de
6 de março de 1942 e 9 de setembro
de 1946.

Art. 4.0 O presente Decreto entre
em vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em contrário.
Brastlía, 5 de outubro de 1964; 143.Q'
da Independência e 76.0 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 54.382 - llE 5 DE
OUTUBRO DE 1964
Declara de utiliàade pública diversas
áreas de terra necessárias ao aproveitamento progressivo àa energia
hidráulica de trechos dos rias Parapanema e Itararé e, em todo o
curso, do rio Taquari e seus ajluentes, € autorize a Usinas Elétricas
do Paranapanema S. A. - USELPA
- a promover sUa desapropriação.

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

..ATOS

DO !PODER ExECUTIVO'

87, inciso I, da Constituição, e nos

têrmos do Decreto-lei n.s 3.365, de 21
de 'junho de 1941, alterado pela Lei
n.v 2.786, de' 21 de maio de 1956" decr~ta:

Art. 1.9 Ficam declaradas de utilidade pública as seguintes áreas de
pela
Usinas Elétricas do
Paranapanema
S.A. -USELPA, de aproveitamento
progressivo da energia hidráulica de
trechos dos rios Paranapanema e Itararé e, em todo o curso, do rio Taquarí e seus afluentes, representadas
nas plantas integrantes do processo
da Divisão de Aguas n.c 1. 95(}-45, situadas nos Estados de São Paulo ,e
Paraná:
~
Município de Xavantes -r- Estado de
SÊJo Paulo.
-1. Area de 464.882 (quatrocentos e
sessenta e quatro. mil oitocentos e oitenta e dois) metros quadrados, de
propriedade atribuida a Luiz Pacheco
e Silva.
2. Area de 2.451.460 (dois milhões
quatrocentos e cinquenta e um mil
quatrocentos e sessenta) metros quedradcs, de propriedade atribuída a
Luiz Pacheco e Silva.
3. "Areaa de 253.132 (duzentos e oin;
quenta e três mil cento e trinta e
dois), 968 (novecentos e sessenta e
oito) e 152.944 <cento e cínquenta e
dois mil novecentos e quarenta e.quatro) metros quadradosv-de propriedade
atribuída a Wilson Nogueira.
, 4. Area de 473.836 (quatrocentos e
setenta e três' mil .oitocentos e trinta
e seis) metros quadrados, de propriedade atribuída a Antônio Fllettí .
5. .érea de 3Q4.436 (trezentos e quatro mil quatrocentos e trinta e seis)
me~r~
quadrados, de propriedade
atribuída a Jorge Amin Maluf.
6. Area de 1.081.014 (hum "milhão
oitenta e um mil e quatorze) metros
quadrados, de propriedade atrrbuída a
Olavo e Gabriel Rodrigues da Silva.
7. Area de 101.156 tcento e um mil
cento e ornquerrta e seis) metros quadrados, de propriedade atribuída ao
Antônio Lourenço da Silva.
,8. Area de 184.888 (cento e oitenta
.~ quatro mil oitocentos e oitenta e
oito) metros quadrados, de propriedade atribuída a Boanerges Alves
Lima.
9. Area de 144.474 (cento e quarenta e quatro mn quatrocentos e se-

-terra necessárias à realização,

tenta e .quatro) metros quadrados, de
. propriedade atribuída a Fidelcino da
Silva -Guídéu1(). Area de 1.42.296 (cento e quarenta e dois mil duzentos e noventa
e seis) metros quadrados, de propriedade atribuída a Ernesto e Armando
Spagola,
11. Area de 246.598

(duzentos e
quarenta e seis mil quinhentos e noventa e oito) metros quadrados, de
propriedade atrlbuída n Ernesto e Armando _Spagcla, Açunta Spagola e
Filhas.
12. Area de 97.042 (noventa P. sete
mil e quarenta e dois) metros quadrados, de propriedade atribuída aos
Irmãos Albanez ,
13. Areas de 158.994 (cento e cinquenta e oito mil novecentos e noventa e quatro) e 52.030 (cmquenta
e dois mil e trinta) metros quadrados,
de propriedade atribuída ao Espólio
de Euclides da Silva Guídéu.
Município de Ipauçu - Estado .de
São Paulo.
14. Area de 497.0..68 (quatrocentos e
noventa e sete mil e sessenta 'e oito)
metros quadrados, de propriedade
atrtbuida a Boanerges Alves de Lima.
15. .éreasde 12.'584 <doze mil quinhentos e oitenta e quatro) e 34.606
<trinta e quatro mil e seiscentos e
seis) metros quadrados, de propriedade atribuída a Pídelcinc da Silva

Guídéu .
16. Area de 696.476 (seiscentos e
noventa e seis mil e quatrocentos 'e

setenta e seis) metros quadrados, de
propriedade atribuída a Ernesto e Armando Spagola..
17. Area de 102.608 (cento e dois
mil seiscentos e 011:)0) metros quadrados, de propriedade atribuída a Ba.,
sílío Eminelli.
18. Areas de 106.480 (cento e seis
mil e quatrocentos e oitenta) 195.536
(cento e noventa e cinco mil quinhentos' e trinta e seis) e 325.006 (trezentos e vinte e cinco mil. e seis) metros
quadrados', de propriedade atribuída a
Sebastíarra Cunha Bueno,
19. Area de, 800.052 (oitocentos mil
e oínquenta e dois) metros quadrados,
de propriedade atribuída a Tito e·
Hugo aaiverue..
20. Area de 2.00.l.582 (dais milhões
. e um mil quinhentos e oitenta e dois)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a. Otávio Pinheiro Machado.
21. Area de 1.404.084 (hum mühâoquatrocentos e quatro mil e oitenta.
e quatro) metros quadrados, de pro-
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prtedade atribuída a Renato Pinheiro
Machado.
22. Area de 294.272 (duzentos e
noventa e quatro mil e duzentos e setenta e dois) metros quadrados, de
propriedade atrlbuida a Usina Salto
Palmital ,
23. Area de 1.162.326 (um milhão
cento e sessenta e dois, mil trezentos
e vinte e seis) metros quadrados de
propriedade atribuída a Amélia de
Mello Machado.
24. Area de 15.246 (quinze mil duzentos e quarenta e seis) '2- 467.302
(quatrocentos e sessenta e sete mil
trezentos e dota) metros quadrados de
propriedade atribuída a Carlos Whasterly.
25. Area de 79.618 (setenta e nove
mil 'seiscentos e dezoito) metros quacredos de propriedade atribuída a Maria Levisa e Herdeiros.
Município de Bernardino de Campos ~ Estado de São Paulo:
26. Area de 132.616 (cento e trinta
e dois mil seiscentos e dezesseis) metros quadrados de propriedade atrt..
buída a João Matlelo.
27. Area de 1.210 (um' mil duzentos
e dez) metros quadrados de propriedade atríbtnda a Sebastião Sçares .
28: Area de 289.432 (duzentos e- oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e dois) metros quadrados de propriedade atribuída a José Mendes Salomão.
29. Area de 746.812 (setecentos e
quarenta e seis mil oitocentos e doze)
metros quadrados de propriedade atrí..
buida a Sebastião Ribeiro.
Município de Piraju - Estado de
São Paulo:
30. Area de 271. 766 (duzentos e setenta e um mil setecentos e sessenta
e seis) metros quadrados de proprredade a.trlbuida a Sebastião Piedade.
3!. Area de 62.678 (sessenta e dois
mil seiscentos e setenta e oito) metros quadrados de propriedade atribuída a Salomão Prziprorka,
32. Area de 38.478 (trinta e oito
mil quatrocentos e setenta e oito) metros quadrados de propriedade atrtbuida a Paulo Kodama.
33. Areá de 39.930 (trinta e nove
mil novecentos e trinta) fetros quadrados de propriedade atribuída a
Kithti Kodama e Herdeiros.

o

34. Area de, 157.542 (cento e círrquanta e sete mil quinhentos e quarenta e dois) metros quadrados de
propriedade atribuída a Joaquim Ribeiro.
35. Area de 304.920 (trezentos e
quatro mil' novecentos e vinte) metros quadrados de propriedade atribuida a José Carneiro .do Va.l.
36. Area de 76.956 (setenta e seis
mil novecentos e cinquenta e seis)
metros quadrados de propriedade atribuida a Lauro Moreno.
37. Area de 83.248 (Oitenta e três
mn duzentos e quarenta .e oito) metros quadrados, de propriedade atribuída a Avelíno Antônio Menabo .
38. Area de 87.846 (oitenta e sete
mil oitocentos e quarenta e .sels) metros quadrados. de propriedade atribuída a Supriano Samches'.
39. Area de 614.196 (seiscentos e
quatorze mil cento e- noventa <; seis)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a José Mauro Bergman .
40. Area de 1.210 (um mil duzentos e dez) metros quadrados, de propriedade atribuída a João Medaglla
Filho.
Município de satutaiá _
de São Pau'bd

Estado

41. Area de '786.742 (setecentos e
oitenta e seis mil setecentos e quarenta e dois) metros quadrados, de
propriedade a tribuída a Fa:ustino -GOH
mes .
42. Area de 139.392 (cento e ttrmta e nove mi] trezentos e noventa e
dois) metros quadrados, de propriedade atribuída a Benedito Oorsíno
dos Santos.
43. _Area de 1l5.434 (cento e qumze míl quatrocentos e trinta e quaH
tro) metros quadrados, de nropríedade atribuída a João da Silva Gabriel.
44. Area de 214.412 (duzentos e
quatorze mil quatrocentos e doze)
metros quadrados, de propriedade
atribuida a Ftdelcíno da Silva Guídéu
45.

Area de 233.772 (duzentos e
trinta e três mil setecentos e setenta
e dois) metros quadrados, de proprte;
dade atribuída a Plausíno de Freitas.
46. Area de 306.13'0 (trezentos e seis
mil cento e trinta) metros quadr-alos, de proprtedade atribuída a José
Dominguee Pereira.
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47. .área de 251.922 (duzentos e cínqüenta e um mil novecentos e vinte
e dois) metros quadrados de proprie-

-dade atribuída a João Fernandes PiM

nhetro.

48. Area de 300.806 (trezentos mil
oitocentos e seis) metros quadrados,
de propriedade atríbuída a Usdna BaIta Palmítaâ.
Município de Timburi de São Paulo

Estado

. 49. .ãrea de 2.494.052 (dois milhões

quatrocentos e noventa "e qiiatro mil
e cinqüenta e dois) metros quadra-

dos, de propriedade, a.ta'íbuída a Oa-

milo Hasarah.

50: Áreas de 406.318 (quatrocentos

e seis mil trezentos e dezoito) e 23.716
(vinte e três mil setecentos e dezesseis) metros quadrados, de proprtedade atribuída a Madalena Macáríos .
~l.

A~ea

de

4.~78.882

(quatro mi-

llhoes quínhentog e setenta e oito mil
oitocentos e oitenta e dom) metros
quadrados, de propriedade atribuída a
Vadi Macáríos ,
52. área de 6.050 (seis mil e cinqüenta) metros quadrados, de propriedade atribuída a Prefeitura Municipal de Ipauçu. 53. área de 492~ 712 (quatrocentos
e noventa e dojs mil setecentos e doze) metros quadrados, de propriedade
atribuída a Sebastdana Cunha Bueno.
54. área de 941.138 (novecentos e
. quarenta e um mil cento e trinta. e
oito) metros .quadrados, de propriedade atribuída a Elias Fonseca.
. 55. Area de 3.697.034 (três milhões
seiscentos e noventa e sete mil e trinta e quatro) metróg quadrados, ele
propriedade atribuída a Antônio Pompeu Brasil.
- 56. área de 2.399.914 (dois milhões
trezentos e noventa e nove mil novecentos e quatorze) metros quadrados,
de propriedade atribuída a Camilo
Hasarah.
57. Areaa de 1.153.130 (hum milhão
cento e cinqüenta e três mil cento e
trinta) e 1.141.514 (um milhão cento e quarenta e um mil quinhentos e
quatorze) metros quadrados, de propriedade atribuída a José Simões Sobrinho.
I
58. Area de 674.212 (seiscentos e
setenta e, quatro mil duzentos e doze) metros quadrados, de proprleda-

de atribuída a Firmino Pereira Fernandes.
59. Area de 6.314.264 (seis milhões
trezentos e quatorze mil duzentos e
sessenta e quatro) metros quadrados,
de propriedade atribuída a Euclides
de Moura Fonseca.
Municípios de Timburi e Fartura Estado de São Paulo

60. Area de 4.813.622 (quatro mílhôeg oitocentos e treze mf) seíscentos e vínte e dois) metros quadrados,
de propriedade atribuída a Francisco
Rodrigues P. Viana e outros.
Município de Ribeirão Claro Estado do Paraná

61. Area. de 3.630.000 (três milhões
seiscentos e trinta mil) metros quedrados, de propriedade atribuída a
Puad Nicolau.
62. Area de 501. 908 (quinhentos e
um mil novecentos e 'oito) metros
quadrados, de propriedade. atribuída a
Nagib Cordeir., Said.
'
63. área de 545.226 (quinhentos e
quarenta e cinco mil duzentos e vm-,
te e seis) metros quadrados. de propriedade atribuída a Antônio Brambilla.

64. Area de 347.754 (trezentos e
quarenta e sete mil setecentos e cinqüenta e quatro) metros 'quadrados,
. de' propriedade atribuída a Cândida
Antunes Ferreira .
6-5. .érea de 832.964 (oitocentos ê
trinta e do,(s mil' novecentos e sessenta e quatro) metros quadrados, de
propriedade atribuída a Simão Vaz e
outros.
66. Area de 2.377.892 (dois miLnões
trezentos e setenta e sete mil oitocentos e noventa e dois) metros quadrados, de propriedade atribuída a
Humberto Merlím.
.
67. Areas de 70.180 (setenta mil
cento e oitenta), 7.187.884 (sete milhões cento e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro) e 20.328
(vinte mil trezentos e vinte e oito)
metros quadrados, de proprjedade
atribuída a Francisco Roque Gurny.
68. Area de 1.009.382 (um milhão
e nove mil trezentos e oitenta e dois)
metros quadrados, de propriedade
atribuída a Cyro Camargo.
69. Area de 189.970 (cento e oitenta e nove mil novecentos e setenta)
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netros

quadrados,

de

propriedade

atribuída a Car]as de Souza Nela e

outros.
70. Area de 334.928 (trezentos, e
trinta 'e quatro mil novecentos e viute e oito) metros quadrados, de propriedade atribuída a Henrique Valverde e outros.
'71. Arcas de 1.844.528 (um milhão
oitocentos e quarenta e quatro mil
quinhentos e vinte e oito), 11.387.552
(onze milhões trezentos e oitenta e
sete mil quinhentos e cinqüenta e
dois) e 1.142.482 (um milhão cento
e quarenta e dois mil .quatrocentos e.
oitenta e, dojs). metros quadrados, de
propriedade atribuída a José Alves
Pereira. '
.
12. Area de 3.029.3'56 (três milhões
e vinte e nove mis trezentos e cinqüenta e seis) metros quadrados, de
propriedade atrfbuíde a João Rocha
Campos.
Art. 2.Q Fica autorrzada a Usinas.
Elétricas do Paranepanema S. A. USELPA - a. promover 'a desapropriação das referidas áreas de terra,
na, forma da legislação vigente.
Parágrafo único. Nos têrmos do
art. 15 do Decreto-lei n.c 3.365, de
21 de junho de 1941, modificado pela
Lei n.v 2.786, de 21 de maio de 1956,
a. desapropriação é declarada de caráter urgente.
Art. 3.Q O presente decreto 'entra
em vigor na, data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de outubro de 1964; 143':>
da Independência e 7'6 Q da República.
i ,;;:'.J
H.

CASTELLO

BRANOO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 54.;5'83 OUTUBRO DE 19-64

DE

6

DE

Dá nova redação ao § 3Q do art. 19 do
Decreto n Q 53.9'3'1, de 29 de máio de
1964, que fixa a, lotação dos Adidos
. e Adjuntos de Adidos Militares, Navais e Aeronáuticos juniD às representações diplomáticas no exterior e
dá outras providências.

O Presidente da República, mando
da atribuiçãQ que lhe confere o ar-

Ligo 87, item I, da Oonstltuiçâo, e em
face do que dispõe a Lei .nc 437, de
16 de outubro de 1948, decreta:
Art. 1Q O § 3Q do art. to do Decreto
nv 53.937, de 29 de maio de 1964, passa a ter a ,seguinte redação:
"Art. 1Q
.
..§..

39.O~· ~·clid~~· ·;eie·r·Ú1M· .~;. 'p~â:

grafo anterior disporão, cada um, de
2 (dois) Adjuntos, Oficiais Superiores,
sendo que um dêles acumulará o cargo de Chefe da Comissão que sua respectiva Fôrça Armada mantém .em
Washington, e o outro acumulará as.
funções de Assessor: da Delegação do
Brasil na Junta Interamerioana de
Defesa e na Comissão Mista de Defesa
BraSil-Estados Unidos.

·:ÂXi: .:iQ' 'O· 'p;e;e'~te' jj~~r·~t~· 'e~t;;;ã
em. vigor na date. de sua. publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 6 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANCO
Ernesto de 'Mello Baptista
Arthur da Costa e Silva
Vasco da Cunha
Nelson Freire t.uoenere Wanderley

DEeR.ETO NQ 54.384 OUTUBRO DE 1964

DE

6' DE .

Concede à eocietuuie nraeumar Mert_
dional de Naoeaacão Ltda. autorteaçac para contZnv.ar a nmcumar
como emprêsa de navegação e cabotagem.

o -Presidente da República, usando
da _atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei nc 2.784,
de 20 de novembro de 1940, decreta:
Artdgc único. E' concedida à socíedade Brasilmar Meridional de Navegação Ltda., com sede na cidade r]fj Rio
de Janeiro, Estado da Guanabara, autorrzada a funcionar pelos Decretos
TIS. 26.773, de 13 de junho (~_e 1949;
27.296, de 10 de outubro de 1949; ....
29.778, de 18 de julho de 1951;' 40943 .
de 14 de fevereiro de 1957;' 1.214, de
2{) de junho de 1962; 5-2.816, de 11 de
novembro de 1963, autorização para
continuar a funcionar corno emprêsa
de navegação' dê cabotagem. com a alteração contratual apresentada, que
compreende retirada de 2 (dois) só-

iAros-·
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cios da emprêsa, concessão e transferência de cotas a·08 cotistas remenescentee, mantendo-se, no entanto, inalterado o capital social, na importância de Cr$ 189. OQO-.{)()O,OO (cento e oi-

tenta e nove milhões de cruzeíros) , dividido em 63.000 (sessenta e três mil)

cotas do valor unitário de Cr$
3.'ÜOO:OO (três mil cruzeírosi ,
buídas entre 9 (nove) cotistas,
~ (oito) pessoas físicas, e 1
pessoa jurídica

de

direito

.: ....

dístrí-

sendo
(uma)

crivado,

oonsoanteiescrttura pública de alteração contratual, fimiada a 31 de de-

zembro de 1963, obrigando-se a. mesma

sociedade a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor, ou que
venham a vigorar, sôbre o objete da
presente autorização.

Brasília, 6 de outubro de 1904; 1439
7ô~ .da República.

da Independência e
H.

CA;:iTELLO BRANCO

Daniel Faraco.

DECRETO

NQ 54.385
DE 6 DE
OUTUBRO DE 1964

DECRETO N° 54.386, -

DE 7 DS

OUTUBRO DE 1964
Abre, ao Ministério dd Justiça e' Negôéios Interiores, o erearo especial
de Cr$ 25.000.000,00, para o fim que
especifica.

O Presidente

0.(3)

República, usando

da atribuição contida na Lei 4.4Q8, de
21 de setembro 'de 1964, e considerando às disposições do artigo 29 da-

mesma lei, decreta:
Art. Ic Fica aberto, ao Ministério
da Justiça e Negócios Interiores, o
crédito especial de cr$ 25.{)00.ÚOO,OO
(vinte e cinco milhões de cruzeiros),
destinado (3) custear o contrato a ser
celebrado entre o Departamento de
Administração do mesmo Ministério
e a I.B.M. do Brasil - Indústria,
Máquinas e Serviços Ltda., para o
preparo, em serviços mecanizados de
oontabtltdede, das folhas e. cheques
de pagamento do pessoal civil que
retornou aos serviços federais em vírtude de opção nos têrmox do artigo
46, da Lei 4.242, de 17 de julho de
1963. •

Designa administrador para o Serviço.
Federal de Ha'fyitação e Urbanismo
até a nomeação do Superintendente.

Art. 2 Q O crédito especial de que
tr,ata o presente decreto será automàticamenta registrado pelo. Tribunal
de Contas, ficando "em ser" no mesmo Tri'bunal.
o presidente da República, na forArt. 3Q ~te decreto entrará em
ma da lei, resolve
vigor na data da sua publicação, re~
Art. 19 Designar Rubens do Amaral
vogadae as disposrçôes em contrário.
Por-tela para admínístrar o Serviço'
Brasília, 7 de outubro de 1964; 1439
Federal de Habitação e Urbanismo, da Independência e 7'Ô9 da República.
enquanto não fôr nomeado o" SupeH. CASTELLO BRANCO
rintendente na forma do art. 54, e §
lQ e 29, da -Lei nv 4.380, de 21 de agôsMilton Soares Campos

,to

de 1964,
Art. 29 Caberá ao designado tornar
as medidas necessárias à manutenção dos serviços do órgão, e promover o levantamento do patrimônio
para a entrega ao nôvo dirigente, que
fôr nomeado na forma da lei.
Art. 39 O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
retroagíndo seus efeitos à data da publicaçâc da Lei no ..4.380, de 21 de
agôsto de 1964, revogadas as disposições em contrário.
Brasília. 6 de outubro de 19.64; 1439
da Independência e 7'69 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Arnaldo SusseZcind-

octacío

Gouveia de Bulhões

DECRETO N1'54. 387 - DE 7 DE
OUTUBRO DE 1964Revoga o Decreto nl' 53.869, de 14
de abril de 1964, e dispõe sôbre o
automobilismo nacional.
,J

O Presidente da República, usando
da atribuição que, lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 ~ica. revogado O Decreto
nl' 53.889, de 14 de abril de 1964 e
restabelecido o rrec. ns 51.857, de 2()
de março de 1963", em conseqüência.

ATOS DO PODER

do que são canvahdados 00 atos constitutivos da Confederação Brasileira
de Automobilismo.
Art. 2 9 A representação 'do des..
'porto automíbilístdco no exterior é de
exclusiva competência da Confederaçád-Brasileim de Automobilismo,
por intermédio da. qual se processarão
88 relações das associações automobilísticas brasileiras com as entidades
internacionais.
Art. 39 .As entidades desportivas
nutomobílístdcas existentes no PaIS
DECRETO

N9

54. 38e

-

EXECUTIVO

ficam obrigadas a proceder a filiação correspondente nos têrmos do
Decreto-lei no 3.199, de 14 de abril
de 1941.
Al't. 4 9

~te riecreto entra-rá em
vigor na daita, de sua pubücação,
revogadas as disposições em contrário.
(Brasília, 7 de outubro de 1964; 1430.
da Independência e 76 9 da República.

H.

:CASTELLO

!BRANCO

Flávio Suplicy de Lacerda

DE

8

DE OUTUBRO DE

1964

Declara -príoritória ao desenaoiuimento -do Nordeste, para efeito de- isen_
çao de qumsquer taras .e ynposto~ federais, a importcu;ão dos equi-

pamentos nozes, sem simiusr nacunuü reçtetrtuio neste descritos e
consumaao, à emorésa "Companhia Fábrica Yolariuza S. A.," de Re-

cife, Pernambuco.

O Presídence da República, ]),sando das atribuições que lhe confere o
Artigo 87, Item I, da constituição Federal e nos têrmos do Artigo 18 da.
Lei número.. 3.6.92, de 15 de dezembro de 1959 e, ainda, considerando que
o oonsc.oo Denberatrvo da Superintendência do Desenvolvimento do Nor.,
destelSUDENE) atra.. . . és da Resolução número aaô, de 4 de março de m64,
aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo rôssereconhecida como prioritária. para o desenvolvimento da região, para efeito
de isenção de impostos e taxas tederaís. a nmportaçào dos equipamentos
novos, neste descritos e sem eimílar nacional registrado, a ser efetuada
pela emprésa «Companhia Fábrica Yolanda S.A.", de Recife (Pe) e des.,
tdnados à. moderntzacão de sua fábrica de sacaria. aníagem barbantes e
cordões' de juta e caroá, localizada em Recife (Pernambuco);
consicerand-, o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;
considerando, enfim,
mais que consta da Exposiçã-o de Motivos em
.que o Supermtendente da SUDENE encaminhou a proposta.. do Conselho
Deliberativo do mesmo órgão: decreta':
Art 1':> Pica declarada 1'1 íorttárla para o desenvolvimento do Nordeste,
para efeito de isenção de quaisquer• taxas e impostos federais, a Importapão dos equipament-os novos, sem similar nacional reígstrado .a-seguir dea,
critose consignados à emprêsa "Companhia Fábrica Yolanda S.A.". de
Recife, z.stado de Pernambuco:

°

Item -

Quantidade
a .. ser
importada.

Espe'Cificaçâo

Valor Total
CIF US$

I

.1 Oarda grossa para juta "Breaker Card"!
com cilindro de 72" de largura por
de diâmetro, dtsposítdvo . formador para rolos de grande diâmetro; operado a ar com-]
prtmido- gaiola de ahmentaçâo com cilm-I
dros motores para acomoda, rolos de "1
81/2" provenientes -4 «sPl'eadf.r'.: máquina
completa. com acessórios pera instalação
'de motor, porém sem motor elétrico .... j

60"1

t

15,562,00
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Item -

'Quantidade [I Valor Total'
a ser
ímportada [, GIl" US$

'Especifiáação

I
..

I

2 Passadores de terceira passagem, com 41
cabeças e 4 fitas, e 4 entregas por ca-I
beça 12" de exsartamento
"
1
3 Fiadeírade fita, com cescarga automá-]

22,260,00

t~ca

e 100 fusos, de 4 1/4' de passo, bo-I
bína de 5 5/8" .x 2 11/16'·, apropriada]

para emendamento de fios

1

I
I

TqTAL:

[

I

58,952,60

4

I

I

96,774,00

Art. 2 9 reste Decreto entrará em vigor na data de sua publícaçâo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439 da Independência e 769 da Re..
pública.
H. CASTELLO BRANCO

Oswaldo ooraeoo de Farias
Ouuno Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ, 54.389 OUTUBRO DE 1964

,DE

8

DE

Torna sem efeito o Decreto nÇl 53.411),
de 17 de janeiro de 1964, e revalida
o de nÇl 52.379, de 19 de agôsto de

1003.

DEOREI'O N° 54. 390 OUTUBRO DE 1964

DE

8

DE

Declara de utilidade pública, para
eleito de desapropriação pela Comissão do Vale do São Francisco, a
drea que menciona.

o Presidente da República, usando
o presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o arda atribuição que lhe oonrere O artigo 87, item I, da Oonstdtuíçâo Fe- tigo 87, item I, da constituição Federal e tendo em vista decisão do deral, nos têrmos do Decreto-lei núSupremo Tribunal Federal proferida, mero 3.365, de 21 de junho de 1941.
e nos têrmos da Lei nv 2.786, de 21
em sess-ão de 31 de julho do corrente
de maio de 1956, decreta:
ano, no mandado de segurança número 13"942, em que são impetrantes
Art. 19 Fica declarada de uaudade
Alba Cristina. Alves Brandão e outros,
pública, para fins de desapropriação,
decreta:
.
a área .de terrenos de aproximadaArt. I'? ~ tornado sem efeito O De- mente 54 rclnqüenta e quatro) hectares, "Correspondente à bacia de
creto n9 53.41(1, de 17 de janeiro de
acumulação da barragem de São De1964, ficando revalidado o de número
sidério, "no Estado da Bahia, limitada
52.379. de' 19 de agôsto de 1963, que
tôoa sua extensão pela seta 495.
aprovou o enquadramento definitivo em
(quatrocentos e noventa e cinco).
do .pessoal da Comissão do Vale do
São Francisco.
Art. 29 Fica a óomtssã., do Vale
Art. 2Çl aste decreto entrará-em vi- 6'0 São Francisco autorizada a provigor na data de sua publicação, revo-' denciar, em regime de urgência. nos.
gadas as disposições em con trárlo.
têrmos do art. 15 do Decreto-ler núBrasília, 8 de outubro de 1964· 143Q mero 3.365," de 21 'de junho de 1941.
da Independência e 769 da RepÚblica, modificado pela Lei ne 2.786, de 21
de maio de 1956, a desapropriação da.
H. CASTELLQ BRANCO
área . supramencioríada,. bem _comO'
das propriedades por' ela ábrangídas ..,
bsvaldD' Cordeiro de Farias

ATOS DO PODER

Art. 30 Fica, igualmente, autorizada a Comissão do Vale do São Francisco a aceitar,' em nome da União
Federal, coações de quaisquer áreas,
compreendidas na citada bacia ce
inundação.
Art. 49 O presente Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República,

EXECUTIVO

IDnstituto [Nacional de Pesquisas dar
Amazônia, aprovados pelos Decretos
na. 51.054, de 25 de julho de 196,1,
retificado pelo de nv '51.537, de 2-1 de
agôsto de 1962, bem como de acôrdo
com o§ 7~ do art. 10 do Decreto .
ns. 51.%4, de 26 de Julho de 1961,

a saber:

...........

,

.

Art. 2-9 As retificações a, que se.'
. refere êste rrecretô prevalecerão a
H. CABTELLO BRANCO
partir de 1'" de julho de 1960.
Al't. 3~ Os, recursos para atender à
Oswaldo coràeifo de FetJriJas
presente despesa correrão por conta
da" dotação própria dos referidos
órgãos.
"
DECRETO NQ 54.391 - DE 8 DE
Art. 4'" ]';:ste decreto 'entrará em
OUTUBRO DE 1964
vigor na data de sua publicação revoAltera a lotação numérica do Quadro
gadas as disposições em contrárto.
de' Pessoal - Parte Permanente do
Brasília, 8 de outubro de 1964; 143~
Ministério àq, Fazenda.
da rndependêecía e 76'" da !República.
O Presidente da República, usando
H. CASTELLO iBRANCO
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição,de..
(*) Os anexos a que se refere o
ereta:
texto, inclusive as retificações do 0,1'Art. 10 Transfere e.lotação dos car.. uao !O, toroim. publicados no Diário'
gos de Assistente Jurídico da Divisão
Oficial, de 22 e retificados no de· 29
do Impôsto de Renda e da Delegacia de outubro de 1964.
Regional d'o jmpõsto de Renda no Estado da Guanabara, com seus respec ..
tivos ocupantes, Ney de oastílhos Fer..
DEORETO N9 54.393 - DE 8 DE
reira e Roberto .Iauréguiber Prel, para
OUTUBRO DE 1964
e. Procuradoria Regional -da Fazenda
Nacional no Estado da Guanabara.
Art. 2° :tl:ste Decreto entrará em vi.., Altera o § 29 doClrt. 20 do Decreto'
gor na data de sua publicação, noannO 51.860, de 22 de março de 1963.
do .revogadas as dtsposíções em con..
trário.
o Presidente da República, usando
Brasília, 8 de outubro de 1964' 143Q
da atribuição que lhe confere o artdda Independência e 769 da Repdblica.
go 87, item r, da Constftuíçâo Federal,
H. CASTELLQ BRANco
decreta:
Otávio Gouveia de Bulhões
Art. 1Q O § 29 do art. 29 do Decreto n? 51.8-60, de 22 de março de
1963, passa 'a vigorar com \<'.. redação
seguinte:
'
(") DEORETO N'54. 392 - DE 8 DE
Art. 29 . '
.
OUTUBRO DE 1964
§ 2° O Ministre de Estado poderá
designar suplentes, em número não
Retifica o equadramento do Con,sel"ho
superior a cinco, os quais serão _conNacional de Pesquisais, Institutos
vocados pelo Presidente da comissão,
subordinados e dá outras providênnas
Iícenças e impedimentos dos
cias.
Membros efetivos, quando superiores;
trinta dlaa.
o !Presidente da República, usando a Art.
2Q':tl:ste "Decreto entrará em vidas 'atribuições que lhe confere- o
gor na data de sua publicação, revoga ..
act , 87, item I, da Cíonstãtuíçâo,
das as disposições em contrar:o.
decreta:
Brasília, 8 de outubro de 1964; 1439'
Art. 1Q Fica retificado. na forma
da Independência e ~6Çl da República ..
dos Anexos, o enquadramento das
[funções do Conselho Nacional de
H. CASTELLQ BRANCO
Pesquisas, do, .rnstttuto Brasileiro de
,Bibliografia e Documentaçâc e do
Arnaldo Sussekind

iaros.. DO PODER ExECUTIVO.

. DEaRETO N'? 54.394.OUTUBRO DE 1964

DE

8

DE

Autori'za o Departamento Nacional de
Obras Contra as seccs. a instalar
usina hidrelétrica, 1UJ açude
Boqueirão de Cabaceiras., Estado da
Paraíba.

uma

O Presidente da República, usando

.da atribuição que .Ihe ' confere o arti-

go 87, inciso I, da Oonst.tuição e nos
têrmos <los arts. 140 e 150 do Oódtgo
de Aguas (Decreto nc 24.643, de 10 de
julho de 1934), decreta:
,.,
Art. lO? Fica autorfzado o Departa.mento Nacional de Obras Contra as
Sêcas, a instalar uma usina hiôrelétrtca no _açude Boqueirão, Mumcípjo
.de oeoeccrras, Estado da paraíba.
§ 10 O aproveitamento da energia
hidráulica destina-se ao fornecimento
de energia elétrica às usinas elevatórias para abastecimento d'água 8'Campina Grande e para fins de eletrificação rural nesse munícípío' e nos

DECRETO

N\'

54.395 -

de Cabaoeiras, -rapercã e São .João' do
caril·] .
',
.
§ 2'? Após a aprovação dos projetos,
serão dete-mínadas em, _Portar~a do
Ministro das Minas, e Energia. a _altura da queda, a descarga de derivação e a potência a aproveitar. ,
Art. 2'? O Departamento jqacícnal
de Obras Contra ;/.;,; Sêcas deverá sub.
meter à aprovação do Mini5tro das
Minas e Energia
em três (3) vias,
centro do prazo, de cento e oitenta
(180) dias, a contar da data da publicação dêste Decreto, OI:! estudos,
projetos e orçamentos relativos ao
aproveítamento e respectivas instalações.
Art. 30? ~te Decreto entra em vi...
gor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília 8 de outubro de 1964; 143()
da Independência e 7~'? da República.
H. CASTE'LW BRANCO

Juarez Távora
M'auro Thtbau

DE

8

DE OUTUBRO DE

1964

tiecio-« prioritá1'ia ao âesenmcíoimento do Nordeste, para efeito' de isenção
de quet'isqueJ taxas e im'postos federais, a importaçâo dos equipámentos
novos, sem similar nacionaz' reatstroao, neste' âescrítos, e consignados
à emprésa "S/BRASIL S. A.. - Indústria Sisaleira do Bmeü", de JoãO
Pessoa, Estado àa earosco:

o Presidente da República usando das atrtouíçôes que lhe confere o
Artigo 87, ítem I, da Constítuíçâc Federal e nos térmos do Artigo 18, da
Lei n.v 3.69-2, de 15 de dezembro dê 19'5-9, e, ainda, considerando que o'Conselho Deliberativo da -Super lntendêncía do. Desenvolvímentc do. Nor'deste (SUDEN'E) através da Resoluç.io n,c 851. de 13 de dezembro de 1963.
aprovou parecer da Secretaria Executiva daquele órgão, propondo fôsse
reconr.ecída como prioritária para o desenvolvimento da região, para .ereíto
de isenção de impostos e t~"l.,xas federais, a' importação dos. equipamentos
noves- neste descritos e sem similar nacional registrado, a ser efetuada
.pela emprêsa "SIBR~\SlL S. A. - Indústria gtsaleíra do Brasil", de João
Pessoa (Pb) e destínacos à modermzaçâo e ampnaçã-, de uma fábrica de
"baíer twíne" fios e cordas de sísal, sita no munícípíc de Bayeux (Pb);
considerando o atestado pelo Conselho de Política Aduaneira;

cocstderando, enfim, o mais que consta da Exposição de Motivos em
-que ('-Superintende:a1..e da SUDENE encaminhou a proposta do COILSelho
Deliberativo elo mesmo órgão; decreta:
'
Art. l.Q Fica declarada prioritária para o desenvolvimento do Nordeste,
.para efeito de isenção de quaisquer taxas e impostos federais, a impor.te.ção dOS equipamentos novos, sem símüae nacional regíetrado, a seguir

ATOS DO PODER EXECUTIVO'

descritos e "eonslgnados à emprêsa "SIBRASIL S. A, do Brasil" de João Pessoa (Pb):

Item -

Indústria Sísalelra

Quantidade
a ser
importada

Específícaçâo

doi

1 Pa-sador de terceira.. passagem, do tipo inclinado, ten.
1 cabeça, 4 fitas, 2 entregas em pilhas de 30" de diâ~~tro, Completo ACO.ll cilindros de enrolamento, díspo-]
aitívo errrclador cõníco, _mOVImento de recepção de bar-p
rew.s,"~novimeEto de ejeção dE; pilha acionado por ar.]
acecsonos e equípamcrrto de acíonamento; excíusíve mo-I
tor e dísposrtívo de arranque. NOvo.' Pêso líquido!
2

8750 tg . . '
1
Piadelra SFPERHAUL,
patenteada ôom 4 cabeças, 31
fUSOs por cabeça, 12 tuscs no total: bobinas de 13" dei
curso por 9.3/4" de díámecro; veloeídade dos voadores]
,1.600 .pm: distância entre os
cilindros -I
48" com ex'ensâo até 88". Completa com sistema dei

J.ubrificac;"i,o c.C.llLra117.ad.O, acessórros e equipamentos dei
actonamenõo, mas som motor e dispositivo -de arranque.
Nova Pêso liquido: 13 OÚO kg .
.
:3 Brbinadei~.u.s, para a fin.óeir<> acima, furo simples, parai
"bater twíne", apropriadas para bobínar _o barbante dí-]
retamente do trilho neecarregadcr da nadeire: capacidade de faDl'lcar com precisão bobinas de 10" de curso
até 10" do d.ametro. t:adr máquina completa com ecessó-tos, -cut.ament., -íe actcnamento, exclusrve motor e
disj-osítivo de arranque. Nevas. Pêso líquido: 1.0Do kg.
4 Bobínaderras para "bínder twme", fuso srmpíes, apropriadas par bobmar o barbante diretamente --cio trilho
descarre.gador da nadei-a, bobínas de 5" e 6" de curso
até 9" de .iiftmetro. Completas com acessórios e equipa- ,
mento de acionamento mas sem, motor e dispositivo de

:n

arranque. Novas. Pês- líquido: 1.750 kg
t
jsoo-naucha para fazer novelos, com 3 fusos, completai

co-n fUo'>Os de desenrolamento e enrolamento - para con-]
vir a Lobinas de 11. 1/4" por 7,1/2; capaz de fazer no-I
vejo, nn gama de 1 ks- a.l·(~ 2.5 kg de pêao . Completa comi
acessórtcs e equipamentos de aeionamento, exclusiva mo- I
tr e dispositivo de arranque. Nova. Pêso liquido::l.070kgl
S Bobínadelra especial para dar acabamento externo àSI
bobinas sob a forma de uma cobertura- aberta em rêde; I
-comp.eta com gaiolas de desenrolamento para convir
bob:noct& de 11<1/4" por 7. 1/2", acessórios e equipamente rleacionamento, exclusíve motor e dispositivo de
al·nmque. nova.: Pêso líquido.. 620 kg
,
,
.
..., 'I'osqufadelras, cada um-c com 6 fusos, previstas comi
fusos (1(: enrolamento e desenrolamento apropriados
P:",l·;.l opoiar bobinas iq 1'1. 1/4" por 7. 1/2". completai
OOlU acessórios e equloamento de acionamento, mas ex_-I
elusíve motor e disposdlvo de arranque. Novas. Pêso li-I

1

1

7

1

ai

"8

quido: 2.900 kg
E~T}Jllí;adeira

,

"

·•

1

1

de primeira passagem, "Mack-high", 4·1
1;':2" dr perso. Completa com dispositívo de pulverízaçâo]
de óleo, movimento empllhador c-om empacádor côníco.]
movimento de ejeção de pilha acionado a a:r, mesa. de]
alimentação com condutores laterais para 2 pilhas gUI~, I
acesso-tos e equipamento de acionamento, m~ exclusíve]
motor e dispositivo de arranque. N-ova. Peso líquido: I
11.000 kg
c
"
• .. ·· .. 1

1

tA:ros DO IPODERExECUnvO

Hem -

Quantidade
a ser
importada

Especificação

4.1

9 Espalhadeira de segunda - passagem "Mack-hígh",
1/2" de passo. Comcleta com movimento empühador
corri empaoàdor cônico movimento de ejeção de pilhai
acionado a ar, mesa de alimentação com condutores I
laterais para convíe- a 2 pilhas, acessórios e euípamento]
de acionamento, mas excluslve motor e. dispositivo dei
arranque. Nova.Pêso líquido: 8.830 kg
: ..
10 Espalhadeíra de terceíea passagem, "Mack-hígh"
l
3.11; 10' de passo, completa com movimento empílhadOI com empacador cônico movimento
de ejeção de
pilha acionado a ar, cilinàrc de enrolamento, acessórios e equipamento -te acionamento, exclusive motor e
disposíwo de arranque. Nova; Pêsc liquido: 8.680 kg.

.1.

1

'11 Passador de primeira passagem, tipo inclinado, tendo 1

cabeça, 4 fitas. 1 entrega em pilhas de 36" de diâmetro.
Completo com cilindros de enrolamento acionados, movimento empilhador com empacador cônico, movimento
de recepção das barre tas movimento de ejeção de pilha
acionado a ar, acessórios e sistema de 'acionamento, mas
excjusíve motor e dispositivo de arranque. Nõvo. Pêso H-\
[

1.

12 Passador de segunda passagem tipo inclinado, tendo 11
cabeça, 4 fitas, 1 entrega. em pilha de 36" de diâmetro.
Completo com cilindros de enrolamento actonados, movi-I
ment.o empilhador com empacador cônico, movimento de
recepção das barretes, n-ovímento de ejeção da pilha acionado a ar, acessórios. equipamento de acionamento, ex-]
clusíve motor e dispositivo de arranque. Nõvo. Pêsc li-I
quido: 8.288 kg
:
\

I'

13 passadores de, quarta passagem, tipo íncnnado, tendo 11
cabeça, 6 fitas, 3 ou 6 entregas em vasos de 26" de diâ-I
-metro. com.Plet.o com cntnoros de enrolamento aCio-1
nados, movimento de vasos gtratórros movimente, de recepção das barre tas, acessórios e equipamento de acíona-]
mente, exclusíve moto,' e disposttdvo de arranque.
vcs, Pêso liquido: 17,·iJ.'.W kg
..

l

quídc'' 8.560 kg

I

N0-I

J

14 Ftadeira "Superhaul" para "baler twíne", com 4 cabe-v]
ças, 3 fusos por 'cabeça, número total de fusos 12; bobí-]
nas de 13" de curso por 9. 3/4:" de diâmetro; velocidade]
aos voadores -1.6ÚO rpm: distância entre Os CilindrOlS:/
43" com extensão até Sâ": Completa com sistema de
lubrificação centralizado acessórtos e equipamento dei
acionamento, mas sem motor e disposítvo, de arran-I
que. No'Va. Pê1:Q líquido: 1iL770 kg .
.
15

~binadeiras p~-a "ba:e.:· twíne", para a fíadeíra do iteml
anterior, com fuso simples, apropriadas para bobínar 0\
barbante diretamente do trilho descarregad.01' das f1a-1
deíras, para bobinas de 10" de curso até 10" de díâme'1',"0. cada máquina completa com "fusos íntermutàvets
para bobinas de "baler twlne" ou de fio de corda, acessó-tos e equipamento de acionamento, mas sem motor el
dispositivo de arranque. Novas. Pêso liquido 1.573 kg.l

1

f\tOS DO

Hem -

PODER EXECUTIVO

,9

Quantidade
a ser
importada.

Espc.cificaçã,o

1:6 Conjunto-para fabricação de cordas "Mackhaul" ccons-,l
tando de duas máquinas de cochar de alta velocidade I
para 3 e 4 cordões (j-mtadeíras duplas) , cada máquina I
adaptada co~,? convier. às b?binas de 13" de. curso pari
3. 3/4" de diâmetro nos doís lados e uma retorcedeíra
com voadores, tendo 4: caoeças, 3 fusos por cabeça, comi
112 fusos, possuindo bobinas de 3" de curso por, 9, 3/4"1
de diâmetro e 1.600 rpm de velo cidade dos voadorea.]
completo com acionamento elétrico e dtsposítavo, dei
tosquiar a cada fuso. Pêso liquido do conjunto: 19.510 kg.j
17 Conjunto pequeno pal:a fabrícaçâc de cordas trança-I
das, constando de ~ maquinas de. fazer cordões com fU-1
I:>ü::' SImples, apropriadas para bobínas de 23 1/2" de díâ-]
~l:étro P?r 7. '1/2". de {'jUl'SO,. completo com disPNitiVO\
<18 tosquiar e 1 maquina de cochar cordões entrançados, completa com J6 bobinas de alímenteçào e dobra-]
QUIS. de enrolamento. Completo com acionamento elétri-]
co; incorporado nas estruturas das máquinas acima. Pêso]
liquido do conjunto: 17.200 kg . . ...........•...... , ...• [
18 Jôgo de maquinaria de cordoarta, apropriadopa,ra fazer I
cordas de 8 cordões na gama de 6", até 10" de circun-]
rerêncta, constando de uma máquina de fazer cordões 'del
fus-o simples, apropriada pJ':1.l'8 bobinas de 23. 1/2" de diâmetro p or 21. 1;2" de curso, completa com dispositivo I
de tosquiare 1 máquina de cochar cordões entrançados'l
completa com 1'6 bccínas ue alimentação e dobradura
de enrolamento: complete, com jôgo de equipamento de
acionamento elétrico. incorporado na estrutura das má-]

1

1

I

~f~~ k:.Ci~~ . r~~~~~~~~: .~:~ ~:~~~~ ~~. ~.~~j.~~~ :-1
19 Boínnadeira "Albton", do tipo pesado, parabobinageml
cruzada, com 6 fusos Completa com gatolasde desen-]
rolamento e capaz de fazer bobinas com 4" e 6" de cur-j]
50 de 1 a 2 libras de pêso. Com equipamento de aclOna-\
mente, mas sem motor e dispositivo de arranque. Nova.
pêro líquido: 642 kg . . .................•.............. '..: I
20 Bobinadetra "Albion", do tipo pesado, para bobinagem.
cruzada, 1-2" s. 9", 6 fusos. Completa com gaiolas de
desenrolamento e dispositivo de amortecimento espeCIalj
para aumentar a preasâo da guia na bobina. Capaz dei
produzir bobinas com 5 libras de pêso. Completa col?equipamento de-acionamento, mas sem motor e dísposí-]
tivo de arranque. Nova. Pêsc liquido: 1.550 kg
1
21 Bobinadetra "Gollath", para fazer bobinas até 50 -Iíbras]
de pêao. Com 2 fusos e completa com gaiolas de desen-]
rolamento e engrenagem de redução de alta reststêncía.I
Capaz de produzir bobinas de 14" de curso até 14" de]
diâmetro. Oom equipamento de acionamento, mas sem]
motor e dispositivo de arranque. Nova. pêso liquido: \
710,kg
,
'
(
22 Retorcedeiras verticais "Trawlmack", de 2 fusos cada]
uma, para fabricação de cordéis oableados. com 2, 3 ou]
4 pernas, desde 2mm até 6mm de diâmetro. cO~Plet:a1
com sistema de acionamento, mas sem motor e d1Sp-os~
tivo de arranque. Inctuslve acessórios. Novas. Pêso 11-

..'

..

..

I

quldc unitário: 2.350 kg ............•..••..•...........

I

1

1

1
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Art. 2\1 t<.:ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposlções em contrário.
Brasília 8 -de outubro de 1964; 1439 da Independência e 769 da República.

•

.

H •. CAsTELLO BRANCO

Octaoio Gouveia de Bulhões
Oswaldo Cordeiro de Farias

DECRETO NQ 54.396 OUTUBRO DE

DE

9

DE

1964

Reorganiza a Co-missão nraeaeira
para ASsuntos da Indústria Automobilística na ALALC.

da

O presidente
República, usando
das etríbuíções que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constdtuíção, e
Considerando a necessidade de
prosseguir nos estudos que' visam à
realização do aoôrdo de complementação industrial. no campo' da indús-

tria automoõüístíca, no âmbito dos
países signatários do Tratado de Montevidéu

(ALALC);

COnsiderando .a convemênctacde
que tal complementação se realize
com o minímo dos efeitos eventualmente desfavoráveis às indústrias de
veiculas e de autopeças, já existentes no pais, em conjugação com a
máxima dinamização <10 intercâmbio entre os mencíonadoj países;
Considerando. a vantagem de que
tais estudos sejam realizados de cO
mum acôrdo entre os órgãos governamentais ligados à metérta e as en,
tídades privadas interessadas, resolve:
Art. 19 Fica reorganízada a Comissão Brasileira para Assuntos da' Indústria Automobilística na ALALO,
criada. pelo Decreto no 52. 788, de 30
de outubro de 1963, quepa.ssará a
ter a seguinte composição:
N

.P residente:
~

- Representante da Carteíre deComércio zxíenor (CACEX);
- Representante do Sindicato Nacional de Indústria de Tratores, Caminhões. Automóveis e Veiculas Similares .
.- Representante do Sínüreato da
Indústria de Peças para Automóveis
e Similares do Estado de São Paulo.
parágrafo único. Os integrantes da.
Comissão poderão designar suplentes, que os substituirão nos seus impedimentos.
Art. 29 A comissão a que se refere êste Decreto terá a atribuição
de realizar todos os estudos relativos
ao desenvolvimento da indústria automobüísticg rio âmbito da ALALC,
bem como manter entendimentos
nesse sentido com representantes do.sdemais países signatárdos do Trataao de Montevidéu formulando ao
Gov'êrno as recomendacõee: necessárias para '8J realização de um acôrdo
de complementação industrial no
setor automobíltstíeo.
Art. 3Q 'Ficam revogados o Decreto
n Q 52.788, de 3{) de outubro de 1963.
e as disposições em contrário,
Brasilia, 9, de outubro de. 1964;
1439' da Independência e 769 da Re ..
pública.
H.

CASTELLO

BRANCO.

Vasco da Cunha.
Damie; Faraco .

Ministro de Indústria e do CO..

mércío:

Membros:

- Chefe da Drvtsâo da ALALC do
Mini&tériodas Relações Exteriores;
- Secretário do Comércio do Mlmstérdo da Indústria e do Ooméroio;
Secretário do Grupo Executivo
das Indústria-s Mecânicas
(GEIMEC', ,

DECRETO No 54.397
OUTUBRO

DE

DE

9 Dl!

1964

a

Dtspõe sôbre
elaboração Orçamentária das entidades autárquicas eparaestatais da União.
o presidente da República, usando
das atrtbuíções que' lhe confere o artígó 87, ite~ I, da Constdtuíçâo, etendo em VISta O disposto e
nos am,

ATOS

DO

PODER

gos 107 a 110 da Lei ne 4.320, de 17
de março de 1964; decreta:

EXECUTIVO

ai

também, a coordenação das medidas
necessárias ao aperfeiçoamento de
elaboração orçamentária das entída.,
Art. 19 As entidades autárquicas e
des atudídas no' art. 1<:1, podendo, em
paraestatais da União, inclusive as de
regime de colaboração, aprovar .mo..
previdência social ou investidas de
deles
e recomendar, obedecida a Iedeíegaçôes para -arrecadar contríbuígislação vigente normas e processos
çoes para rjscaís, terão seus orçamenque visem à perfeita execução dêste
tos aprovados por decreto do Presi- Decreto.
dente da República.
.
parágrafo único. Compreendem-se,
Art. 79 Na elaboração dos orçatambém nesta disposição as emprê- mentos das entIdades autárquicas e
sas com autonomia financeira e adparaestatais serão considerados os se~
mrrnsta'atíva, cujo capital pertença
guíntes prtncípios, salvo disposições
ou verme. a. pertencer integralmente
íegais em contrário:
à trmao,
I - Incluir-se-ão como receita os
Art. 29 Os orçamentos das entidasaldos positivos previstos entre 011
des referidas no artigo anterior serão totais das receitas e despesas;
publicados como
complementos do
II - Serão mscrítos corno subven..
Orçamento da União, e obedecerão
çôes econômicas os sO:::l.ldos negativos
às normas e padrcex instdtuídos pela prevlstog entre OS totais das receitas
Lei nv 4.320, de 17 de março de 19li4, e despesas;
lil - Olassífícar-se .âo como receíajustados às respectivas peculiaridatas de capital das entidades e como
des.
Art. 39 Os Mln,istêrios envtarâo OS despesas de transferência de caprtal
orçamentos de suas autarquias acornda união os investamentoscou ínversões nnanceíras:
punhados, -obrigatõriamente, dos r eIV - Serão computadas, para efeísul tp.dos dos estudos reahzados e pareceres conclusivos sôbre a matéria, to de apuração do saldo líquido das
até 30 de dezembro oo cana ano, 21.0 mencionada-s entidades, as prevísões
para deprecíaçao .
Deparaamento Administrativo
do
Art. 89 As entidades aludidas no
ServiçO Público.
art. H' deverão adaptar 'o seu regi§ 19 Competirá ao Departamento
interno ou regulamento de
Admíntstratavo do Serviço Público o - mento
forma que a elaboração e a aprova;
exame do cumprimento das formaliç â o dos respectivos orçamentos obserdades legais -e a apresentação dos orvem as disposições contidas neste De...
çamentos. mediante projeto de deereto, sem prejuízo das normas qU6
creto, à aprovação presidencial.
lhes, são peculiares.
§ 29 Até que sejam aprovados os
Art. 90;> O presente Decreto entrara
Orçamentos, ficam as entidades a
em vigor na data da' SUa publíceçâo,
que se refere o presente decreto aurevogadas as disposições em contratorizadas a
efetuar despesas
de
rio.
custeio até o limite /mensal de um
duodécimo das dotações propostas.
Brasília, 9 de outubro de 1964; 143"'iI·
Art. I}~ Após a, aprovação presída Independência e 76° da República,
denoial o orçamento de coada entidaH. CASTELLo BRANCO
de será publicado no Diário' Oflcial
da União - Seção I - Parte I, 1'00Mtlton Campos
trlngmdo.se essa publicação ao DeErnesto de Mello Baptista
creto respectivo e ao quadro smtétdArthur da Costa e Silva
CO' da
receita e despesa, conforme
vasco da Cunha
modêlo anexo.
Octavio GJuveia de Bulhôes
Juarez Távora
Art. 59 As unidades admlnlstratlFláVio Suplicy de Lacertui
vas competentes elaborarão Os orçaArnaldo Sussekind
mentos de acôrdo com as formandaNelson Lavenerewanderle1J
des estabelecidas na Lei 4.320, de 17
Hugo de Atmeuià Leme
de março de 1964 e juntarão, no que
Raymundo de Brito
COUber, Os elementos -de análise enuDaniel Faraco
merados no art. 22 da lei citaãa ,
Mauro Thibau
Art. 6° Competirá ao DepartamenRoberbo campos
to Admínístrativo do ServiçO Público,
Osvaldo Cordeiro de Faria!!

o
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Inativos
.
Pensionistas
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Juros da Dívida Pública
Contribuições ~ de Previdê' .leia Social
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Diversas Transferências
Correntes
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Subvenções Econômicas.

T R A 1'1 S F E R >: 1'1CIAS CORRENTES

. ....

Exercícios

Anteriores .....

Despesas de

4_.1.1.0 - Obras Públicas
4.1.2.0- Equipamentos e Instalações
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x
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x

..

x

x

x

DESPESAS DE CUSTEIO

DESPESAS CO<tRENTES

4.2.0.0 4.3.0.0 -

.

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

TOTAL DA D"'SPESA

INVERSõES FINANCEIRAS
TRANS'FERENCIAS DE CAPlTAL ..

Agrtcclas

INVESTIMENTOS

DESPESAS DE CAPITAL

Inativos
.
Pensionistas
.
Salário Família
.
Abono Famtli.ar
.
Juros da Dívida Pública
Contribuições ~ de Previdê' .leia Social
.
Diversas Transferências
Correntes
.

Subvenções Sociais

Subvenções Econômicas.

T R A 1'1 S F E R >: 1'1CIAS CORRENTES

. ....

Exercícios

Anteriores .....

Despesas de

4_.1.1.0 - Obras Públicas
4.1.2.0- Equipamentos e Instalações
.
4.1.3.0 - Material Permanente ..
4.1.4.0 - Participação em Constituição ou Aumento de
Oap.tal de Empresas ou
Entidades Industriais e

4.1.0. O -

4.0.0.0 -

3.2.9.0 -

'3.2.3.0 3.2.4 ..0 3.2.5.0 3 .2.6. O 3.2.7. O 3.2.8.0 -

3.2.1.0 -

3.2.2.0 -

3.2.0.0 -

3 .1.5. O -

r'esscaa v...•..•.••••••
Material de Consumo ..
3 .1.3 .O - Serviços de Terceiros ..
3.1.4.0 - Encargos Diversos

3.1.1.0 3.1.2.0 -

3 .1. O.O -

3.0.0.0 -

x

x

x

x

x

PARCIAL SUBTOTAL

~----------------.-,--------------

RECEITA

"

ORÇAMENTO PARA O EXERCWIO DE
(Em l\:Ii1hares de Cruzeiros)

ENTIDADE:

(MODl!:LO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4.' DO DECRETO 1'1.' 54.397, ns 9 DE OUTUBRO DE 1964)

.

x

x

TOTAL
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tituida. de, no mínimo, 3'5 andais e
a do Curso Superior de Comando
(eSC) de 12 oficiais;
b - A duração dos Cursos de EsReconhece a Confederação Nacional
tado-Maior (CEM), Superior de Codos Trabalhadores em Comunicações
mando <CSC) e de Direção de Servie publicidade.
co (CDSJ, será de 8 meses;
c - A duração do Curso Preliminar
0- presidente da República, atenpara Admissão CCPA) ao CEM e ao
dendo eó que lhe expôs o Ministro
CDS será fixada pelo Estado-Maior
de Estado dos Negóc.oa do Trabalho
da Aeronáutica.
e Previdência Social, e. usando .da
atribuição que lhe confere o artigo
Art. 2Q O Estudo de E9tado-Maior,
637, § 39 , da Consolidação das Leis
a que se refere o art. 13 do Decreto
do Trabalho, aprovada: pelo riecreto- , no 47.138. de 27 de outubro de 1959
lei nv 5.452. de 1 de maio de 1943,
(Regulamento da ECEMAR) para o
decreta:
'
efeito de matricula no CSC, será realizado num período de 2 (dois) meArt. 19 Fica reconhecida a oonre,
ses, sem que os candidatos se afasderação Nacional dos Trabalhadores
tem das suas Organiza-Ções.
em comunicações e Publícidede com
sede na capital da República. como
Parágrafo único A apresentação do
entidade sindical de grau superior,
referido trabalho será realizada na
coordenadora dos ínterêsaes profisECEMAR, com os candidatos à disposíonaas dos trabalhadores em comusição da. mesma. em período que não
meações e publicidade em todo o
exceda de 15 (quinze) dias.
território nacional, na conformidade
Art. 3'9· O Curso Pre liminar para
do regime instituído pela oonsondaAdmissão (CPA) ao CEM e ao CDS
ção
das Leis do Trabalho.
será realizado por correspondência,
Art. 2Q O presente Decreto entrará
sem prejuízo das funções que os ottem vígor na data de Sua publicação,
cíais exercem em suas Orgamzaçõea.
revogadas as dísposíçôeg em contrário ..
Parágrafo único O exame de vertrrce ção de aproveitamento realizarBrasília, 9 de outubro de 1964;
se-á 'na ECEMAR, com os candidatos
1439 da Independência e 76Q da Reà disposição daquela' Escola, em pepública.
rtodo que não exceda de 15 (quinze)
H. CASTELLO BRANCO.
dias.
Art. 49 Cada turma do CP A será
Arnalsic Sussekirui,
constituida dos oficiais Avíadores que
se destinarem ao CEM, acrescida dos
Oficiais-Médicos e dos onereis Inten;
DECRETO NQ 54.399 -r DE 9 DE
dentes eogttados para integrarem a
OUTUBRO DE 1964
turma do CDS.
Art. SQ O efetivo de Oficiais-AviaDetermina provtaências transitórias dores. para uma turma do CPA. será
para o funcionamento dos Cursos da
constituído por Oficiais-Superiores,
Escola de Coniandoe Estado-Maior
observada a proporcionalidade de 00%
da Aeronáutica.
de selecionados pelo Esbadc-Maíor da
Aeronáutica para 40% de oficiais que
O Presidente da República, usando
a requererem voluntàrtamente.
da atribuição que lhe confere o arArt. 6Q OS requerimentos dos ontigo 87, inciso I, da Oonstdtulçâo Feoi-ais. voluntàrlamente Interessados na
deral e tendo em vista a necessidade
seleção para matrícula no CPA. devede íntensrfícar a formação de oficiais
rão ser dirigidos ao Chefe do Estadode Estado-Maior na Fôrça Aérea Bra.,
Maior da Aeronáutico. até 20 dias após
síleira, decreta:
a publicação de que trata o artigo 79
do Regulamento da ECEMAR.
Art. 1Q O funcionamento dos Cm'Parágrafo único No amparo a reresos da Escola de Coman-do e Estad.o
ridos candida tos observar-se-á a preMaior da Aeronáutica obedecerá à
cedência hierárquico. dos mesmos.
seguinte orientação:
Art. 7Q Afaouldade de requerer sea - Cada turma do Curso de EsH leção para matrícula no CPA será
tadc-Maíor (CEM) deverá ser cons, concedida "apenas uma vez.
DECRETO N9 54.398 -

, OUTUBRO DE: 1964

DE

9

DE

34
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Parágrafo único O Estalo-Maior da
Aeronáutica procederá a uma segunda
seleção, observadas as tímitaçôes constantes do Regulamento da" ECEMAR.

ereto U.. . 31.951, de 18 de dezembro
de 1952, eialterado pelo Decreto número 1.864, de 11 de dezembro de
1962, um parágrafo segundo com a
Art. 89 O oficial aprovado no CPA seguinte redação:
que exceder ao número de vagas rixa;
"i§ 2" Ao candidato militar serão
do terá assegurada a matrícula no exigidas as ~egu~ntes condíçõest.
CEM na turma seguinte.
a) não ter atingido no dia 1.... de
Art. 91? No. preenchimento do efetí.,
junho do ano da matrícula o seu 28Q
vo esta-belecido para uma turma do aniversário, sendo 'cabo, e o seu 24.. .
CEM, observar-se-á a mesma propor.. aniversário, sendo Soldado de 1Q clascionaddade fixada, por êste Decreto/ se aprovado no C.F.C.;
para Oficiais-Avíadores destinados ao
b) estar classificado, no mínimo,
CPA.
no "Bom Comportamento";
Art. 10. - As vagas reservadas para
c) ter sido aprovado no concurso
candidatos voluntários, quando não
de admtssão ;
aproveitadas no CPA ou no CEM, po.
derão reverter em benefício dos ofid) ter sido considerado apto em
ciais selecionados de conformidade inspeção de saúde:
com o que dispõe o artigo 59 do ne,
e) ter conceito favorável emitido
guíamento -da ECEMAR.
Comandante da Orgarrízaçâo a
pelo
Art. 11. O Oficial-Aluno excluído do
que. pertence" .
CEM, na forma estabelecida pelo ss-:
tigu 20 do Regulamento da ECEII/IAR,
Art. 2" Os artigos 262 e 266, do
poderá ser reíncluído na turma seguinte do CEM, desde que observadas mesmo [Regulamento, 'passam a vias limitações constantes dos artigos 21 gorar com as seguintes redações:
e 22 do citado Regulam..m to.
"Art. 262. Os alunos do Curso de
Art. 12. A Comissão de Sindicãncia, Formação de sargentos, são praças
de que trata o artigo 11 do Regula- com a seguinte equivalência hierármento da ECENJ.AR, será designada
pejo Chefe do Estado-Maior da Aero- quica;
náutica na data em que o' Boletim de
a) os alunos da 1" série do 1'1
EMAER publicar a relação. dos candiperíodo a soldados de 2~ classe
datos que tiverem deferidos os re(62) ;
querimentos para seleção à matricula
no OPA.
b) Os alunos da 2l!- série do 1':"
período - a soldados de' h classe
Art. 13. O presente decreto entra
em vigor na data de sua publíoação.
(·51) ;
Brasília. 9 de outubro de 1964; 143q
c) Os alunos do ·2'1 penado a
da Independência e 76Çl da República. cabos.
H. CASTELLQ BRANCO
Art. 266. A partir da data de inNelson La'IJenere Wanderley
clusão; 03 alunos do Curso de oFr~
mação de Sargentos que forem 501dsàdos de 1:)0· classe, aprovados no
DEORJETO N~ 54.400 - DE 9 DE
Curso de [Formação de Cabos ou CaOUTUBRO DE 1964
bos da F.A.B., conservam a eatuação
hierárquica anterior".
Altera o Regulamento da Escola de
EspedalJ.&tas da Aeronáutica
Art. 3.. . [Nos anas de 1965 e 1966 os
que contarem mais de 6 (seiS)
cabos
O presidente da República, usando
anos de serviço na graduação poderão
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item l, da Constituição, de- ser matriculados na Escola de Bspecreta:
cialiatas de Aeronáutica até a idade
Art. 1.. . É acrescentado ao artigo 3Çl de 35 anos, referidos à rata .da mado (Regulamento aprovado pelo íDe- tricula.

AtOS DO PODER

Art. 49 O presente decreto entra
em vigor na. data de sua publicação,
revogadas as disposições em eontráeío.
Brasília, 9 de outubro de Ü}64; 143~
da. Independência e 7f3º da República.
N eieon Lavenere Warulerley
H.

CASTELLO BRANCO

DECRETO NQ E4.401
OUTUBRO DE 1964

DE

9

DE

Cria Comissão Especial de Estudos.
de Reforma Administrativa e dá
outras providências.
'
O Presidente doa República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, decreta:

º

Art. 1 E' criada, sob a presidência do Ministro Extraordinária para
o Planejamento e Coordenação Econônucc, Comissão Especial .de Estudos de Reforma Administrativa, incumbida do exame dos projetos já
elaborados e preparo de outros considerados essenciais . à obtenção de
rendimento e produtividade da Administração Federal.
Art. 29 A Comissão será constituída
de doze membros,
nomeados pelo
presidente d.3, República, que desig-.
nerá um deles para secretário-Executivo.
Art. 39 ~te decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de outubro de 1964; 1430
da Independência e 769 da Repúblí'la.
H

CASTELLo BRANCO

Roberto Campos

DECRETO

N.9 54.40,2 - DE 10 DE
OUTUBRO DE 19'64

-<, .

Autoriza o cidadão brasileiro Garibaldi
de Oliveira Lopes a lavrar mármore,
no município de .sceseceeso, EstadO
de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo
87, n.v 1, d'a Constituição e .nos têrmos
do Decreto-Ie; n.s 1.985, de 29 de ja-

Exzcurrvo

neiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art .1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Garíbaàdí de Oliveira Lopes
a lavrar mármore, em terrenos de sue.
proprredaôe no lugar denom.naô-, Bela Vista, distrito de Ibituruna. municípío de BOI1l3UçeSSO, Estado de Minas
Gerais, numa área de doze hectares
e trmta e nove ares e dezessete cen~
tiares (12,3917 nai , dehmrtaôa por um
polígono .rregutar que tem um vértace
.a quinhentos metros (5Dü m) no -umo
verdadeiro dezessete graus e tt'mtaminutos nordeste (17 030' NE) do canto leste (E) na casa sede da Fazenda
do Jacu e os rados. a partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos E rumos verdadeiros: quatrocentos e doze
metros e cinqüenta centímetros
.
(412,50 m) , quarenta gr-aus e quarenta
minutos nordeste l409 40' NE); trezentos 8 oitenta metros (3al) mr , sessenta 8 dOIS graUs e v.nte mmutos
noroeste (62<) 2{)' NW); trezentos e
doze metros e cinqüenta centímetros
(312 50 m) , quarenta graus e quarenta
minuta" sudoeste (40(1 40' SWl. sessenta ,8 seis metros (66 m) , oitenta
e cinco graus e quarenta minutos nordeste (85 0 40' NE); trezentos 8 vinte
e dois metros e trinta centímetros
(322,3ü m) , quarenta e um graus e
c.nqüenta minutos sudeste (4l.v 50'
SE). . ID3ta autorização é outorgada
mediante as condições constantes do
parágrafo úmco do art. 28 do CÓdIgO
de Minas e dos artigos 32, 33· 34 e
suas alíneas além das seguintes e de
outras constantes do mesmo Oodígo,
não expressamente mencionadas neste
Decreto.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita à'3
est.pulaçôes do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.c 51. 726, de 19 de tevereiro de 1963, e da Resolução ONEM
n.c 1-63, de 9 de janeiro de 1963 da
comissão Nacional de Energia Nuclear
Art. 25' O concessionário da autorrzação fica obrigado a recolher dOS
co~res públicos, na forma da lei, os
tributos que forem dev.dos à União,
ao Estado e ao Município, em cumprimento do disposto no art. 68 do
Oódígo de Mínas ,
Art. 3.<) Se o concessionário da autol'lzaçâo não, cumprir qualquer das
obrigações que lhe Incumbem a autor.zacão de lavra será declarada caduca
ou nula, na forma dos artigos 37 e 38
do Oódtgo de Mínas ,

AroS DO PODER ExECUTIVO

Art. 4.Q .As propriedades vizinhas
. estão sujeitas às servidões do solo e
sub-solo para fins de lavra, na forma
005 artigos 39 e 40 do Oódígo de Mi-

nas.
Art. 5.° .0 concessionário da autorização será fiscaIizado pelo Departamento Nacional da produção Mineral
e gozará dos favores discriminados no
art. 71 do mesmo Código.
Art. 6.° A autorização de lavra terá
por título êste Decreto, que será transcrrto no livro própr,o de Registro das
Autorizações de Lavra, após' o pagamento da taxa de seiscentos cruzeiros
(Cr$ 60MO) .

Art. 7.9 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 10 de outubro de 1964;
143~9 da Independência e, 76.0 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro ·Th'ibau

DECRETo N9

54.4Q3 DE
OUTUBRO DE 1964

10

DE

Renova o Decreto n Q 49.%3, de 2 de
dezembro de 1960

o Presidente da República, usando
da atribuíçao que lhe confere o artigo 87, nv I, d'a Constltuíçào e nos 'êr .
mos do Decreto-lei ne 1. 985, de 29
de janeiro ce :940 rCódígo de Nl.no.S),
decreta:
Art. 1° Fica renovado pelo prazo
improrrogável de
um (1) ano nos
têrmos da letra "b", do art ]9.;l0
Decreto-lei nv g.fi05 de 19 de agôatc
de 1946, a autorização conferida 0.0
cidad'ão brasüearo José Ferreira de
SOuza pelo decreto numero quarenta
e nove mil, quatrocentos e três .. ,
(49.4Q3), de 2 de dezembro de mil
novecentos e sessenta (1960),
para
pesquisar quarteíto no município de
Mogi das Cruzes, Estado de São paulo.
Paulo.
, Art'. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto pagará a taxa de trezen,os~ru
zeíros (Cr$ 300,00) e será transcrita
no livro próprio de Registro das AUtorizações de Pesquisa.
Brasüía. 10 de outubro de 1964' 143Q
da -Independêncía 769 da RepÜbllCli.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DECRETO

NO 54.404 DE
OUTUBRO DE 1964

10

DE

RelWva o Decreto nÇl 48.333 de ,21 de
junho' de 1960

O Presidente da República, usando
da atrdbuíçàc que lhe confere o a':i"tlgo 87 nc I, da oonsututçêo e nos têrmos do Decreto-lei nv 1.985 de 29 te
J.... nelro de 1940. (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica renovada, pelo prazo
improrrogável de um (1) ano,
nos
têrmos w, letra "h" do art. 19 do Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agôeto de
1946 a autorização concedida 3D cidadão orasileíro Darcy de Almeida.
pelo decreto número quarenta e 'lÍOO
mil trezentos e trinta e três (18 333),
de vinte e um (21) de junho de mil
novecentos e sessenta (1960 t , para
pesquisar bentoníta, no distrlto de
Oeíras. munícípío de Oeíras. Estado
do Piauí.
. Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto.
pagará a taxa úe ' quatro mil e ctuqüenta cruzeiros (Cr$ 4.05000) e será
trancrita no livro próprio de Registro das autorizações de pesquisa.
Art. J'? ~e . .ogum-se as disPOS1ÇÕ~.s
em contrar!o.
Brasília, lu de outuoro de 1904:
1439 da Independência e 7-69 da Rep:íblica .
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau.

DEOREl'O N.o 54.405

Ainda não foi publicado
DEORETO N.Q 54.400 -

i1Q

DE

D. O.

10

DE

OUTUBRO DE 1964

Retifica o art. 1.9 aa Decreto númerO
48.317, de 20 de junho de 1960
O Presidente da República, us:::jo
da adI>..'Ll ,: . .) q'H' rr 8 ,~~ e o artigo. 87; n.c 1 da Oonstitulçâo Federal, e nos têrmos do Decreto-lei
n.c 1.98-5, de 29 de j .nen'o "e 194'0 ecoc..go de Minas), decreta:
. Art. 1,9 Fica retificado o artigo
prrmeiro (1.9) .do Decreto número

31
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qu
nta e alto ~iI trezentos e dezessete (48.317), de vinte (20) de juMO dr mil
entos e sessenta
HH)o) , que passa a ter a seguinte redação: Fica autorizado o (.:1 ... " • ,'V lJra~
snctro r.ntõmo Pacifico Homem Junior a lavrar minério ue ferro em
terrenos de prormedade da ompsnhia
Siderúrgica Nacional, no In6~'" denominado Retiro das Almas, diste no de
. Miguel Burmer, Município de Ouro
prêto Estaco de Minas Ge-ac-. n ... ma
área de quatrocentos e 'noven-a e oito
hectares (498 ha) , delimitada por um
polígono irregular que tem um vértice
na ;onfluênch.. (,J8 ... ':'r€:>~:; das Almas
e do Monjolo e os lados, a partir dêsse
vértice os seguinte", oompnmen.os e
rumos verdadeiros: cento e noventa e
quatro metros e cinqüenta centímetros
(' .I 5-2"-1.), sessenta e oito graus quarenta e cinco minutos sudoeste (68\1
45' S,W); mil cento e setenta e sete
metros 0.177 m) , sessenta e nove
g
""'''l''.''~'''''~.i? e oito minutos sudoeste
(699 48' SW); novecentos e onze' met s (9-11m), . . " rente grau- quarsnta
e quatro minutos sudoeste (809 44'
SW); setecentos e cinco metros e cínqüent« centímetros (6G5,Wm), quatorze
g '-, vinte e cinco minutos sudeste
ue« 25' SE); mil e setenta e sete
metros (1.07. m) , nove .graus quatro
minutos sudeste (99 4' S'E,; quln" -ntos e sessenta e nove metros (:·59 m) ,
cinco graus quarenta e nove minutos
sudoeste C::' 4Q' EW); trezentos e sessenta e nove metros (369 m) , setenta
e .res graus
'TJ.>a c -"e.;,; -v'nutos nordeste 03 9 36' NE) ;. quatrocentos e oitenta- e um metros e c'u-ü mta ce-itirr -os
( ~,50m), sessenta e um
L .us cinco .a.nutos nordeste (6' 05'
N"H;); quinhentos e cinqüenta e. cinco
metros' l")c:5- m) , oitenta e três graus
'onze minutos sue-ste (839 11' SE);
do-s mil cento e vinte e sei, m os
(2 . 12'am) , trinta e sete graus trinta
e 'seis m nutos Dardes' (::-., 36' NE);
trezentos e setenta e
dois metros
(372m.) treze graus vinte e oito minutos nordeste (139 28' NE). Esta autorização é outorgada mediante as
c,
-õss constavv--' 10 paráv - únic 00 art. ?, oo «. 'so de Minas e
dos arts , 32, 3'3, 34 e suas alíneas, além
<las seguintes e de outras cons'
2S
do -úesmo Cód!-.
n:o ev-re-samente
mencionadas neste Decreto.
Art. 2.9 A presente re .ficaçãode
Decreto não' fica sujeita ao pagamento
( taxe: prev'sta pelo ::. .jdlgo 2,e Minas

c

será' -anscrtta '·0 livro
.o
de Re
-)3 p.ll'
-coe 11:0: ~...a a.
Art. 3.9 Revogam-se as dlspo.síçêcs
em contré-fo .
1'"8;:"
de outUOTO ':; 1964; 142:.9

da Independõnc'a e 7.j)9 da Repúl.lica.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.407 OUTUBRO DE 1964

DE

10

DE

Concede à Soc1.edade
Brasileira de
Mineração ~anta Bárbara Lim~tada
autorização para funcionar' como
emprêsa de mineraçâo.

O presidente da República, usando
da a tríbuíção que lhe confere o a-tigo 87, nc I, d" Ccnstituíção e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.98'5 de 29
de jane.ro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Artigo único, E' conced'da à SO·
cíeda.de Braz ílelra de Míne-açãc santa Bárbara Limitada, const.tuída por
contrato a-qu.vado no Departamento
Nac-onal do Regist1"n do Comércio ~ob
nv 136.392,' com sede na cidade do
Rio de Jeneírc, Estado da Guanabara autcc ízacâo para funciona- como
emprêsa de mineração. ficando obri ...
gada a c-umprir integralmente as leis
'e regulamentos em vigor ou, que venhcm a vigorar sôbre o objeto desta
auto-ízaçâo.
Brasília 10 de outubro de 1964; 1439
da Independência c 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEGR.:;-LTO. N.9 54.408 -

DE 10 DE

OUTUBRO DE 1964

Outorga ao Município de Pôrto da
Fôlha, Estado de Sergipe, concessão
para distribuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da
bu.cão que lhe confere o artigo
8'7. inciso I, da Ccnstí tuiçâo. e nos
têrmos dos arts. 10 do Decreto-Ieí
nc 2. "',01 de 5 de junho de 1940 e I,W
do Decreto-lei n.c 3,7'63, de 2·3 de outubro de 1941 dec-eta:
'
Art. 1.9 E' outorgada ao "\.';'J:1.icíplo
de Pô 'o da Fôlha aetaoc de Serei-

ATDS DO PODER EXECUTIvo

pe, ( ~B~f:O para distribuir enercia
elétrica no seu territórto, r-can.
tortzado a mor- ar usina termelétrlea
(.
C')!:, ..c r s'stema de distribuição.
ParáO'rafo único. Em oorbarla do
Ministr""o das Minas e Energia, após a
aprovação dos proj-etos, serão determtTI
as características técnicas das
ínst» lacões ,
Art. 2.9 O, concessicnáric deverá sa. ..ísf .er gs seguintes' exigências:
I

Art. 7.9 zste
-co entr.
gor na
a
,;1
.caç .o., -vogcdas as disposições em contrárlo ,
ô

Brasília,

M

gta..
Art. 3.Q As tarifas 'do fornecímesto
de energia. elétrica. serão fixadas e revis: 1~ trenalmente pela Divisão de
Aguas, Jo Departamento Nacional da
Produ-ção Mineral, com aprovação do
Min'stro .das Minas e Energia.
Art. 4Q A presente roueessão vigorará pelo prazo de trinta (30)' anos.
Art. 5.9 Findo o prazo da concesSM todos os bens e instalações que,
TI) momento,
existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
cor.cadídos -reverter.;o à União.
Art. 6.9 O concessionário poderá req ver que . , c., __esâo seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas..
Furágratn único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
rev-re êste art.jo _v';; seis (6)' meses
antes de findar o prazo de vigência
da con-v-são, entendendo-se, se não
o fizer que não preter.xe a renovação.

outubro de

19M;

púbuca..

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N9

54.409 - DE 1 Q
1964.

DE

OUTUBRO DE

- submeter à aprovação do Mi-

sistro das Minas e Btnergía em três
(3) vias, dentro do prazo de um (1)
ano. os estudos, protetos '" orçamentos relativos à usina termelétrtca e ao
sistema de distribuição.
l i - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectiva minuta pelo Ministro das Minas
e EnergIa.
rtr - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo .Mínístro das Minas .e Energia,
executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
rorem autorizadas.
parágrafo único. Os prazos referidos
neste ervtgo poderão ser prorroaados
por ato do Ministro das Minas e Ener

10 de

143.° da Independência e 705.9 da Re-

outorga ao município dr 19arapé-Açu,
no Estado do Pará concessão para
ddstribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe conte-e o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos arts. 59 do Decreto-Iej ..
nv 852 de 11 dt- novembro de 1938, 10
do Decreto-lei n» 2. 2R1, de fi de tunho
de 1B40 e 39 do Decreto-le' número
3 763, de :5 de outubro de ·1941, de-

ereta:

Art. 19 E' outorgada ao munícíoto
de Igarapé-Açu. Estado õ'ú Pará con.,
cessão pa-a distribuir energia elétrtea
nn' território que [urtsd'ctona, no ESted- do Pará, ficando auto-Iaado a
montar a usina termclétríca e a construir o sistema de rírsbribtnçâo .
Parágrafo único. Em po-tarfa ia
Ministro das Minas e Energia, apóe
a aprovação dos p-ojetos serão. determ'nadas as características tecmce, ...
das Intetações.
Art. 29 O concessaonanc deverá sa.,
tísfazer as seguintes exígênclas:
1 - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em teês
(3) vias, dentro do p-azo de cento e
oitenta (18ü) dias· a contar da data.
da publicação dêste Decreto, Os estudos, projetos e orçamentos relatívoa
à usina termelétríca e ao sistema de
distribuição.
n - Assinar o contre.to disciplinar
da concessão dentro do prazo de t-inta (3()) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respectava minuta -celo Ministro das Minas
e Energia. .
lU - Iniciar .e conciutr a" obras
nos prazos que! forem estabelecido..
pelo Ministério das' Minas e .sne-a.a,
executando-as ce acôrdt. com os p-ojet.os aprovadosie ' as modírícações que
'
forem autorizadas.

ATOS DO PODER

Parágrafo único. OS prazos referí.,
dos neste artigo poderão ser prorrogados POr ato, de Ministro das Minas
e EnergIa.
Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
'revistas trjenaímente pela Divl.são de
Aguas, do Departamento Nacional da
produção Mmeral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 4\1 A presente concessão vígorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5º Píndo o prazo da concessão. todos os bens '" instalações que,
no 'momento existirem em função exclusiva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 6° O concessionárío poderá requerer que'a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem "a
ser esuputadas.
parágrafo único. O concessionário
devevá entrar com o pedido a qUe se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da. concessão, entendendo-se, Se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 aete Decrete entra em vigor
na data de sue publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília. 10 de outubro de 19M; 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Jl.:Zauro Thibau

DECRETO N9 54.410 OUTUBRO OE

DE

1964.

lO ,E

Autoriza a Companhia Fôrça e :r·,u~
de Minas Gerais a vender os béns
que eepecriica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo 87, inciso I, da Constatuíção. e
'nos rêrmos oc artigo 19 do Decreto-lei nv 7.062, de 22 de novembro
de 1944, decreta:
Art. 1° Fica a Companhia Fôrça
e .Luz de Minas Gerais autorizada a
vende, 01' a sran.rertr para outros
serviços a seu cargo os materlars €JUs.
tentes nas linhas de tran.aníssàr, de
energia elétrica, abaixo relacionadas:
a) O trecho de linha de transmissão de energia elétrica, em 66 t;:.V,
com cêrca de 45 km de extensão que
partindo da Usina Hidroelétríca de
Sá Carvalho, de propriedade da
Companhia AÇOS Especiais Ltabíra

EXECUTIVO

39

atinge as proximidades da Bubescação da centrais Elétrica" de Metes
Gerais S.A.
em Monlevade, cuja
construção total (67 km) até a JS1Ila
Petd, 'de oroprtedade da Companhta
Fôrça e Luz de Minas Gerais, ro, autorizada pelo Decreto n9 29.178, de
19 de janeiro de 1951;
b) Primeiro circuito trrtásico ínsbalada na linha de tranarni-sáo de
energia elétrica. em 66 kv, com cêrca de 48 km de extensão, encte a
Usina peU, de propriedade da r· .mpanhia Fôrça e Luz de Minas Gerais
e a Subestação de Emron-ament.. em
Babara, cuja construção foi a:...torrae,
&~ pelo Decreto nv lO.4~lJ de
~ de
setembro de 1942.
'
Art. 29 Em caso de venda dos bens
disorímínados no artigo anterior, a
Importância líquida da operação deverá ser incorporada ao ati vo da
coneessíonária, para tnvestcmenros
nos serviços de energia elétrica.
Art. 3° A Companhia .rôrça e Luz
de Minas Gerais deverá eore.emer a
Divisão de águas, do Departamento
N~cion.al. da Produção
Mineral, do
Míntstério das Minas e Energia os
C?mprovante~ da operação -le v~nda
tão lego seja efetuada, ,)U, n,,) CR"(l
de transterêneín de equipamento paru outros serviços, indicar onde torarn aproveitados.
Art. 49 O precente Decreto ntra
em vígor . na data de sua pubncaçâo,
revogadas as disposições em concrário.

.-

BrasílLa:, 10 de outubro de 1964;
1439 da Independêncía e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELW BRANCO

Mauro Thíbau

DECRETO N9 54.411 OUTU!>RO DE

1964.

lJE

10

'"tE

Restringe a zona de concessão da COmis.são Estadual de Energia etemca do Rio Grande do Sul e .nuor...
ga ao Município de Tapes ececessão para distribuzr energia ~tetr.~:t
np distrito de cerro Graruie, mUnlc'/,pio de Tapes, Estado do Rio Grande do Sul.

O Presidente da República usando da ctríbuíção que lhe confere 6
artígo . 87, inciso r, da Constdturçao
e nos têrmos dos artigos 6° do De-

ATOS DO IPODER EXECUTIVO

oretc-Ieí nv 852, de 11 de .novemo-c
de 1938 e 8Q do Decreto-lei ne j 76.1
de 25 de outuoro de 1941, decreta:
Art. 1° Fica restringida a -ona de
concessão da Comis,ão Estauuaí de
Ene'l'gia Elétrica do RiO Gran.ie _do
StiJ mediante a exclusão do d.strtto
C'€ Cêrro Grande, mumcípjo f1P f'9oes, ue que é titula- aquela Oonussão
em virtude do Decreto 0'1 5{' 773, J...,
9 de junho de 1961.
Ar!
2l,l E' outorgada .v~ Mun-cíp;o
de Tapes concessão para rnstrtbuir
energia elétrica .1;10 -üstrito de Cerro
Grande, município de

do

1:1'..0

r'ape-,

ísstadc

Grnnus do Sul, ficando ....uto-

rrzaoc a mental a usme termcretru.»

e " con truir O~ sistemas de dts'a i:b111_
ç~o que forem necessários
Parágrafo único. Em Portaria '10
Ministro das Minas e Energia, após
a aprovação dos projetos, serão determinadas as características técnicas
das Instalações.
Art. , 3Q O concessionárao
evera
cumprir as seguintes exigências:
.1 - Submeter à aprovaçoã do Miníatro das Minas e Energia m t,rês
(?) v1as, dentro do prazo te cento e
oitenta (180) dias a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudcc, projetos e orçamentos relativos à usma termelétríca e ao s.stema
de dístríburção ,
TI ---'- Assinar D contrato disc-pbnar da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados d:t pubricaçao do despacno da aprovacá- da
respectrva mm.tca pelo Ministre das
MIna. e Energia.

III - Jníc.ar e concruír as obras
nos prazos 4ü.r forem estabelecroos
p.elo Ministério das .1Vi -nas ~ Suei ,gIo,. executa-ide-as ,j(. ..iCÓrdo.::.oJ.11 Os
projeto f';Jrovactos e as mcdíd aa ,)1;.'5
que forem auorteaos.s
.
. ParúbrafO único. Os praz-os -eraTIdos neste er t go ~.)(';erão ser p.,'_
rogao.» per a co ":0 M!I,istro j>,.s Mi'~
na." e Energia.
.

to

Art. 49 As tarifas de Jornecimen-

de energia e« tttca serão f-xacas
e revistas tríena.lmenta pela Divisão
de Agues 10 Departamento Nacional
da Produção Mineral, com a~ ovação
do l'v.1lnlSCro Ia.. Minas e Energ-a
A"t 5Q 1\ present.a concessão vígorará pelo pr'l.~ de trinta (30) .u.os

s rt
S8,O,

6° 'B'l"l~ o ptazc da ecncustodos os bens ':l 'r etalecô.v que

no momento, existirem em função exclusíva e permanente
dos serviços
União.
concedidos reverterão
Art. 7l,l O -t.noessíoné no poderá ret·~:'" P,J que ê . onccccâo seja ..:;nova
da med.ante ar conuções que vierem
à

N

a

estrpuladas ,

"IJ'

f'nl ee. afo único . O concess
::!P\-I-

'8 entrar com

I)

f)l,{u'io
:~

pedido a que

-e- t.... êste artigo ace seis ti) .:'k5:'.5
antes. de ün rai o prazo de vigên.aa
da -oncessâo estendendo-se se não o
fL~el', que
lá,' pretenoc a Teno(';I:âo.
Art. 89 este Decreta entra em vígo: na data de sua publicação, revcgudes
- dísporções em contráno.

Brasína, 10 de outubro de 1964, .1439
da Independência e 76° da Repúclíca..
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.412 - DE 12 DE
OUTUBRO DE 1964
Outorga à Centrais Elétr'lcas de~i
nG.-s Gerais S.A. concessãorJara distribuir energia elétnca íWS M uni~
cípzos de prados, Rezende Costa,
Tiradentes e Dares do camoo, no
EstadO de Minas Gerais.

O e-residente da República, usando
da atribuição que lhe confere c artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmo.. dos artigos 5Q to Deoreto-lei no 852, de 11 de novemoro de
1938 e ,8° do Decreto-lei nc 3.763, de
25 de outubro de 1941, e
. Cons.ínerando que os pnaoos dos
contratos de concessão cs.tãoextintos, e que a Companhia Fôrça e Luz
Hidro Elétrica São ,tI--'rancisCQ Xavier,
Prados e Rezende Costa, que os firmou, desiste de obter renovação dos
mesmos, decreta:
Art. 1<.' E' outorgada à oeno-ese
Elétricas de Minas Gerais S, A concessâc para distribuir energia elétrr.
ca 'nos Mumcipíos de Prados, Itezende Costa, I'radentes e Dote, do
campo, Estado de Minas oera.s ficando autorizada a construir os' sistema, de transmissão e de distribuição que se fizerem necessárros,

Aros DO PoDER EXECUTIVO

lQ A ener.j.a. elétríca a. ser distrípelo sistema
elétrico c - São 'João del Réi.
§ 2° Em portaria do Milllstro das
Minas e Energia após a aprovação
dos projetos, serão determínadax as
características técnicas das insI~a1a~·
ções ,
Art. 2 9 A concessionária devera satisfazer as seguintes exigências:
I - Submeter à aprovação do Minístro das Minas e Energia, em três
(3) ViM, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da puolícaçâo
-dêste Decreto, OS estudos, projetos e
orçamentos relativos à3 novas instalações,
II - Assinar o contrato discinlínar
da concessâ-, dentro de trinca (~O)
dias contados da publrcaçãn dc.l des-.
pachc de aprovação da respectiva
minuta pelo Ministro das Minas e
Energia.
ITr - Iniciar e conolutr as obras
nos .praoos que forem marcad.c, !J.~_lü
Minístro das Minas e Energia, executando-as de acõrdn com os projetos aprovados e .com as modirrcaçôes
que forem .autorlzadas, se ne-cessárias.
parágrafo único, Os prazos reterídos neste. artigo poderão ser prorrogados pOI ato do Ministro d'3.S Minas e Energia.
§

buída será fornecida

Art. 39 As tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão estudadas e
revistas trienalmente pela D;visão deAguas ..J Departamento cacional da
produção Mineral e fixadas pelo Ministro das MIn,as e Energia.
Art. 49 A presente concessão vi'gorará -elo prazo de trinta (30) anOS.
Art. 59 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
no momento, existirem em função
exclusiva e permanente dos serviços
concedidos na forma da lei, reverterão ao Poder Oonceden te.
Art. 6" A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada, mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
Parágrafo único. A concessionârta
deverá entrar com o pedido a que .5e
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de .findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se se não
o fizer, que não pretende à renova-

Ção.

41

Art. 7Q zste Decreto entra em VIgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,
Brasílía, 12 de outubro de 1964;
143° da jndependência e 761? da, República.
li.

CASTELLQ

BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO No 54.413 OUTUEiRO

DE 12 DE

DE 1964

Outorga ao Município de São JOão
do Cariri, Estado da paraíba. coaeesséo . para distribuir energia elétrica.

o . 4. 'esidente da República, usando
da a.trtbuiçâo que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do artigo 15"0 do Código
de Aguas (Decreto. nv 24.643 de 10
de julho de 1934) combinado com o
artigo 51? do )ecreto-Iei nv 852. ce
11 de novembro de 1938 e do artigo 2.'1
do Decreto-lei n.c 3.763, de 25 de outUNO de 1941;

Considerando que pelo Decreto número 19,706, de 3 de outubro. de 1945.
a Companhia Hídroelétrtca do São
Francisco for autorizada a reanzar o
suprimento às concessionárias dos serviços de eletricidade situadas numa
zona compreendida dentro de uma cír..
ounderêncta de 450 k.m de raio;
Decreta:
Art. 1.0 E' outorgada ao Munícípíc
de Sã-o João do Oarírf, Estado' da Paraíba, concessão para distribuir energia elétrica ficando autorizado a construír o sistema de distribuição que se
fizer necessário.
§ 1.0 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após a aprovação dos
projetos, serão determinadas as características técnicas das Instalações.
§ 2.9 A energia para distribuição no
Município de São João do Cariri será
suprida pela Companhia Hídroelétríca
do São Francisco.
Art. 2Q O concessionário deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação d'o Minrstn, das Minas e Energia,
em três (3) vias, dentro do

ATOS DO !PODER ExECU'l'IVO

II -

lI! -

prazo de trezentos e sessenta.
(360) dias, a contar da- data
da publicação dêste Decreto,
os estudo__ , projetos ecrça~
mentes relativos ao sistema
de dístrtbuíção ,
Assinar o contrato díscípnnar
da concessão, dentro do prazo
de trinta (30) dias, contados
da puol.cação do despacho da
aprovação da respectiva mínuta pelo Ministro das Minas
e Energia.
Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovaõos pelo Ministro doas Minas
e Energia, executando-as de
acôrdo com os projetos apro-vados e as. moé.ficações que
forem autorizadas.

Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão SéT prorrcgados por ata do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3.Q M tarifas de fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com aprovação do
. .\1inL trc das Minas e Energia.
Art. 4.9 A presente concessãe vtgorara, pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão, todos 0'3 bens e instalações que,
no momento, existirem em tuncâo exclusiva e permanente dos servíçoa con.,
cedidos reverterão à União.

Art. 6.0 O concessionário
poderá
requerer que a concessão se-ja, renevada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
Parágrafo úmco.. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se'
refe-re êste tarb.gc até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vtgencía
da concessão, entendendo-se se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7.Q note Decreto entra em vigor 00 data de SUa publicação 'revogadas as dísposíções em contráÍ"lo.
Brasilia, 12 de outubro de 1964; 143.Q

da Independência e 76.Q -da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

N.,;> 54.414 DE
OUTUBRO DE 1964

12· DE

Amplia a zona de concessão da Companhia de Eletrificação CentroNorte do Ceará "CENORTE".

o Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso 1, da Constituição e nos
têrmcs do artigo 5.';> do, Decreto-lei
D.Q ,852 de' 11 .de novembro de 1938,
e 3.Q do Decreto-lei n.e 3.763 de 25
de outubro de 1941, decreta: .
Art. 1.Q Fica ampliada a zona de
concessão da Companhia de ~~etrifi
cação centro-Norte do Ceará - "CENORTE", mediante a inclusão dos
Municiplos de Itaíçaba e São -Luiz do
Curu do Estado do ceará . ficando au.,
tortzada a construir os respectivos
sistemas de distribuição.
Art. 2.,;> A, concessionária deverá satisfazer as seguintes condições:
I - Submeter à aprovação do Ministro das Mln'as e Energia em três
\;{) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias. a contar da data
da publicação dêste Decreto, os estudos, projetos e orçamentos relatívos à usina termeíetrtca e ao 815-'
tema de distribuição.
TI - Assinar o contrato discípllnar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados da pubü-.
cação do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Minas e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Ministério das Minas e Er'ergla
executando-as de acôrdo com os-pro~
fetos aprovados eas modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos rere-t,
dos neste artigo poderão ser prorrogados por-ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3.Q As tarifas de romecímento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela DiVIsa0
de Acuas do Departamento Nacional
da Produção Mineral, com aprovação
ao Mmísaro das Minas e Energia.
Art. 4,Q A presente concessão Vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 5.° Findo o prazo da concessão todos Os bens e instalações que.
no momento existirem em função ex..

ATOS DO PODER EXECUTIVO

clusíva e permanente dos serviços con,
-cedIdos reverteráe à União.
Art. 6.9 A concessíonárta poaera requerer que a concessão seja renovada mediante as condições que vierem
a ser estipuladas.
parágrafo úníco. A 'concessronartn
deverá entrar com o pedIdo a que se
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o fizer que não pretende a renovaçâo.

Art. 7.9 Este Decreto entra em VIgor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário
Brasília, 12 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repúbü-

<a.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.? 54.415 - DE 12 DE
OUTUBRO DE 1964
Outorga ao Município de Lagarto, Bstaao de Sergipe, concessão para
distribuir energia elétrica.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o urtago 87, inciso I, da Constituição e nos
têrmosdo artigo 150 do Código de
Águas (Decreto n.v 24.643, de 10 de
julho de 1934). 5.~ do Decreto-lei numero 852, de 11 de novembro de 1938,
e do artigo 3." do Decreto-lei número 3.763, de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1.9 E' outorgada ao Murucípxr
de Lagarto, no Estado de Sergipe.
concessão para distribuir energia elétrica em seu território ficando autorizado a construir
sistema de dls- tribuição que fôr necessário.
1.1,1 A energia elétrica será suprida pela Companhia Hídro-Elétrtoa ao
Sâo Francisco.
§ 2. 0 Em portaria, do Ministro cas
Minas: e Energia, após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas das instalaó

ê

ções.

o

Art. 2.9 O' Município de Lagarto ne;
verá satisfazer as seguintes exigências:
I - submeter à aprovação do Minístro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (180) dias, a (;onOO1 da data
de .publicação dêste Dec-reto, os estudos. projetos e orçamentos relatavcs ao sistema de dtstrfbuíçâc
D- Assinar o contrata díscrpírnar
da concessão dentro do prazo de
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trinta (30) dias, contados da publica,
çâo do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro das
Mmag e Energia.
lil - Iniciar e concluir as coras
nos prazos que forem aprovadas pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com as proje.,
tos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo úniCO Os prazos refertdos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
e Energia.

Art. 3.9 As tarifas de forneciment-o
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Águas do Departamento Nacional da
Produção Mineral. com aprovação, do
Ministro das Minas e Energia .
Art. 4." A presente concessão Vi~
gorará pelo prazo de trinta (30) anos
Art. 5.9 Findo o prazo da concessão, todos os bens e instalações que,
DO momento, existirem em função ex;
clusíva e permanente dos serviços
concedidos reverterão à União.
Art. 65' O concessionário poderá requerer que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artigo até seis (6) meses de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se se não o
fizer, que nâo pretende a renovação.
Art. 7. 0 nste Decreto entra em vigor lia data de sua publicação. revo
gadas as dísposíções em contrário.
Brasília 12 de outubro de 1964; 143º
da Independência e 76.º da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thiboo

L'EOOEI'O N.' 54.416

Ainda não foi publicado no D. O.
DECRETO Nº 54.417 - DE 12 DE
OUTUBR:O DE 1.964
Autoriza o cidadão brasileiro Elpidio
Celso àe Abreu Rosa a pesqU"lsar
quartzo, no município de Morro, do
Pilar, Estado de Minas GeraiS~

O presid-ent-e da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.

Arosl DO G?oDERExECUmO

87, n 9 I , da Constituição e nos têrmos
do Decretc-lej nc 1.985, de 29 de janeiro de .1940 (Código de M-ln:as>, de,
ereta:

Art. 1Q Fica autorizado o ,?,I-C:.·hdão
braaílei-o Bâpidío Celso de Abreu Ro,
sa a pesquisar quartzo, em terrenos de
propriedade dê S. A. Ejptdío CAma Rosa - Indústria e Comércio, DOS íugares denominados Limeira, Pe- oba
"e Lavrinha, no dístrltc e municípío
de Morro do Pilar, Estado de Minas
Gerais, numa área de duzentos e quín.
ze hectares e quarenta e três ares ..
(215,43haJ, delimitada por um pougo,
irregular que tem um vertics na confluência do córrego do Baré s' a no Ribeirão do Picão e os ia dos, a ~)artir
desse vértice, os seguintes
compri.
mentos e rumos magnéticos: duzentos e sessenta metros (260m), cinqüenta graus sud€6te(509SE); cento
e dez metros (llOll),} , quarenta e' um
graus quinze minutos nordeste
(419
15'NE); cento e t-Inta metros C130m)
dois graus dez minutos noroeste (29
10'NW); quinhentos e trtma metros
(530m); sessenta e' oito graus trinta
minu'os sudeste (68i?3(}'SE); cento e
noventa metros
(l90m) , cínoüenta
graus sudeste (509SE); quinhentos e
noventa metros (590m), vinte e quatro graus cínquenta minutos sudes,
te (24950'SE); novecentos e cmco
metros (90bm), trinta e seis graus
quarenta minutos sudoeste
.
(36 9 40' SW) ; oitocentos metros' (800
metros), sessenta graus trinta minutos sudoeste (60Q3()'SW); cento e noventa. metros
Clêüm) " quarenta e
dois. graus trinta minutos noroeste
9
f1
(42 3 'NVi!) ; duzentos e t-inta " ctnco metros (235m), oitenta p nove
graus cinqüenta e cinco minutos SU~
doeste (89955'SW): mil duzentos e
quinas metros (1.215m), um grau no,
roeste (lQNW); setecentos t:'
vinte
metros (720m) trinta e nove graus
quarenta e cinco minutos noroeste
(39 045'NE) .

Parágrafo único. A execução
(la,
presente autorização fica sujeita às
estípulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decrete n Q51. 726 de ~9 de
fevereiro de 1963, e da H... esolução
CNEN -nv 1-63, de 9 de [aneíro de
1963, da Comissão Nacional de Ener~
gia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagara a taxá. de dois

mil cento' e sessenta cruzeiros (01'$ .•
2.160,00) e será válido por dois anos
a contar da' data da transcrição no livro próprio de Reg181t<I'o das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasüía, 12 "de outubro ce
1964,.
143Q da Independêncra e 76';> da Re,
pública.
. H. CASTELLQ BRANOO
Mauro Thibau

DECRETO

N."

54.418 - DE 12 DE
"1964

OUTUBRO DE

Autoriza o cidadão brasileiro Alberto·
José MaDre a pesquisar feldspato, no
municipio de Mesquita, Estado de
Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe .confere o artigo87, nc I, da Oonstitu'çâo e nos têrmoe
do Decreto-lei IH 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Alberto José Moere a pesquisar feldspato em terrenos de sua
propriedade no lugar denominado Macacos; distrito e município de Mesquita, EStado de Minas Gerais, numa área
de oito hectares vinte ares e setenta
e sete centíares (~.2Q77 ha), delim. tada:
por um' quadrilátero, que tem um vertíce a quatrocentos e cinqüenta metros
(450 m) , no rumo magnético oe setenta e cinco graus e tnnta minutos
noroeste (75<,1 30' NW), do ponto central da ponte da estrada Ipatínga Salto Grande sôbre o Ribeirão Macacos e os lados a partir dêsse vért.ce.
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: .trezentos e dois metros
(302 m) , oitenta e três graus sudoeste
(839 SW; trezentos e quarenta e
cinco metros (345' m) , vinte e seis
graus nordeste (2tlQ NE); duzentos metros (200 m), oitenta e cinco
graus nordeste (859 NE); trezentos e
nove metros (309 m) . onze graus sudoeste (119 SW).
parágrafo único. A execução da
presente autor.zação fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n,v 51.726, de 19 '.1e fevereiro de 19t13, e da. Resolução ONEN

ATOS ,DO PODER. ExECUTIVO-

n.9 1-63, de 9, de janeiro de 1963, da
.Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2.° O titulo da autoneacêo de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos. cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
"Válido por dois (2) anos a conter da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes~
.quísa-.
Art. 3.° Revogam-se as díspostções
em contrário.
Brasilia, 12 de outubro de 1964; 143.Q
.da Independência e 76.9 da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

M aura T ftioou

DECRETO N° 54.419
OUTUBRO DE

DE

12

DE

1964

que une a extremidade do quinto
lado, descrito, ao vértice de partida.
Parágrafo único. A execução da
'Presente autorização fica sujeita às
estipulações do, Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51.726, de 19 de fe ...
vereiro de 1963, e da Resolução CNEN
n9 ~í-63, de 9 de janeiro de 1963. da
Comissão Nacional de Energia. Nu-

clee.r,

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa. que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará e taxa de mil
-e vinte cruzeiros :CrS L02.J,OO> e será
válido por dois (21 anos a contar da
data da transcrtçao no livro próprio
de .Registro das Autorizações de P~.s
quisa.
Art. 3Q Revogam-se as díspostçõea
em contrárto
Brasília, 12 de outubro de 1964; "1439
da Independência e 76? da República.
H.

Autoriza o cidadão brasileiro Jos~
Batista de Melo a pesquisar mica
no municípío de Gooernxuior Valadares, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o' artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei no 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de
Minas), decreta:
Art. 1° Fica autorizado 'o cidadão
brasileiro José Batista de Melo a pes,
quisar mica em terrenos devolutos
no lugar denominado Córrego do
Ferreira, distrito de Ohcn;n, munícipio de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. numa área
de cento e dois hectares 002 hai ,
delimitada por um polígono írregu.,
lar, que tem um vértice a cento e
noventa metros (190 mj , no rumo
magnético de dezoito graus sudoeste
08 9 SW), da confluência do Córrego
Residência com o Ribeirão do Fer.,
reira- e os lados a partir dêsse vértice. os seguintes comprimentos e
rumos magnéticos: quatrocentos me,
tros (400 m) , sul (8); quinhentos e
sessenta e cinco metros (565 m) ,
oeste (W); seiscentos e vinte metros
(620 m) , quarenta e quatro graus
noroeste (44 9 NW); setecentos e
trinta e dois metros (732 m) , norte
/ (N); quinhentos e setenta e cinco
metros (575- m) , sessenta e cinco
graus nordeste (65° NE); o sexto e
último lado é o segmento retilíneo
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CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECREI'O NQ 54.420 - DE 12, DB
OUTUBRO DE 1964
Outorga ao Município de Simplicio
Mendes. Estado do Piauí, concessão
para distribuir energia elétrica.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar-tago 87, inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 59 do Decreto-lei
nc 852, de 11 de novembro de 1938,
10 do Decreto-lei nc 2.281, de 5 de
junho de 1940 e 8Q do Decretc-Ieí nú;
mero 3.763, .de 25 de outubro de 1941,
decreta:
Art. 1Q É outorgada ao Mun.cípío
de .Símplícío Mendes, Estado do Piauí,
concessão para distribuir enel'gíe, elétrrca em todo o seu território, ncando
autorizado a montar a usina termelétrica e a construir o sistema de dís;
tribuição.
Parágrafo único. Em Portaria do
Ministro das Minas e Energia. após a
aprovação Jos projetos serão determinadas as características técmeas
das instalações.
Art. 2'" O concessionário deverá satisfazer às seguíntes: exigências:
r - Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia, em três
(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias, a contar da data

Atos DO PODER ExECUTIVO

da publicação dêste decreto, os estudos, projetos e orçamentos relativos
à usina termelétrica e ao sistema de
distribuição.
11 - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de
trinta (30) dias, contados de, pubhc8.lÇão do despacho da aprovação da
respectiva minuta pelo Ministro tias
Minas e Energia.
.
UI - Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem estabelecidos
pelo Mmístério das Minas _e Energia,
executando-as de acôrdo c-om os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Parágrafo ÚnICO. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas
.e Energia.
Art. 3\1 As tarifas de fornecimento
d~ energia elétrica serão fixadas e re,
vistas, trimestralmente, pela Divisão
de Águas do Departamento Nacional
da Pro~ução Mínerat, com aprovação
do Mmístro das Minas e Enetgía ,
Art. 49 A presente concessâ., vigorará pelo prazo de trinta (30) anos
Art -. 59 Findo o prazo da COllt.:essão:
todos os bens e instalações que no
momento Existirem em tuncãc e~clu~
siva e permanente dos serviços concedidos reverterão à União.
Art. 69 O concessionário poderg requerer, que a concessão seja renovada
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo único. O concessionário
deverá entrar com o pedido a que se
l'efere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência da
concessão, entendendo-se, se não o fizer, que não pretende a renovação.
Art. 79 Este decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revezadas
as disposições em concrarto.
e.
Brasília, 12 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau.

DEOR:ETo N9 54.421 -

DE

·12

DE

OUTUBRO DE 1964

Autoriza o cidadão brasileiro José
Osório de Oliveira. A.zevêdo a pesquisar feldspato, nô Município de
São soao da Boa Vista, Estado de
São Paulo,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o, 6I-

no I, da Oonstdtuíçâo e nostêrmos do Decreto-lei nv 1.9,85, de 29
de janeiro de 194Q (Código de Minas) ~
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cédadãcbrasileiro 'Jos.é Osório de Oliveira Azevêdo a pesquisar feldspato, em terrenos de sua. propriedade, no lugar detígo 87,

.nominado

Fazenda

Santa

Gabrrela,

distrito e munícípío de São João da
Boa Vista, Estado de São Paulo, numa
área de cento e setenta hectares (17{)
ha) , delimitada por um polígono irregular, que tem um vértice a noventa
metros (90 mj , no I uma verdadeiro
de oitenta e sete gr aus e dez minutos
sudoeste (87'? 10' SW), do canto sudoeste (SW) da sede da Fazendacda
Serra ou Santa Gabriela e 00 lados
a partir dêsse vérnce. os seguintes.
comprimentos e rumos verdadeiros:
cinqüenta metros: (50 m) , trinta e o'to
graus e trinta minutos sudeste (389
30' SE); oitenta e quatro metros (84
m) , trinta e oito graus e trinta .ru.,
nutos sudoeste (38\1 30' SW); dez metros (lO mr , cinqüenta e dois graus
e dezessete minutos noroeste (529 17'
NW); cinqüenta e nove metros (59
m) , trinta e seis graus e quarenta e
sete minutos sudoeste (369 47' SVJ);
duzentos e trinta e um metros (231
nn, cinqüenta e três graus sudeste(539 .SE); cento e quarenta e cinco
metros (145 m) . sessenta e cinco gr8.1.LS

~e~~~m~n~~~ono~~~~ \6~; ;:;:,N:~

senta e dois graus e trinta minutos
sudeste (62Q 30' SE); quinhentos e
setenta metros (57,0 m) , doze graus e
trinta minutos sudeste (l293{}' SE);
trezentos e dez metros (310 tn) , três
graus e L'in:3, minutos sudoeste (39
30' SW); novec-ent-os e quarenta e dois
metros (9-42 mj • sessenta e seis graus
e trinta minutos nordeste WÕ9 ~w
NE); seiscentos e cinqüenta e dois
metros (652 m) , cinqüenta e seis graus
e -trinta minutos nordeste (56'? 30'
NE); quinhentos e vinte metros (520
m) .. cinqüenta e cinco graus noroeste
ai·59 NW); trezentos e sessenta metros
(360 mi , cinqüenta e um graus sudoeste (51º SW); seiscentos e quarenta e cinco metros (645 m) , trinta e
seis graus e trinta mnutos noroeste
(369 3Q' NW); trezentos e sessenta e
cinco metros (365 m) , sessenta e um
graus e trinta -nrnotos nordeste (619
30' NE); quinhentos e oitenta metros
(580 m) , vinte e quatro graus e cinqüenta. minutos noroeste (249 50' NW) :
cento e cinqüenta e oito m~tros U58;
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m) oitenta e três graus sudoeste (83 Q

svh·

setecentos e trinta e sete metros '(737 m) , quarenta graus e ãea
minutos sudoeste (40Q 10' SW); trezentos e oitenta e sete metros (387
fi), setenta e nove graus e quinze
m.nutos sudoeste (799 15' SW);O
vigésimo lado é o segmento retilíneo
que une a extremidade do décimo nono
lado descrito, ao vértice de partida.
parágrafo único. A execução da pre..
sente autcrlzaçâo fica sujeita às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto DQ 51,726, de- 19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN
nv 1,:,"63, de 9 de janeiro de 19"63. da

oomíssão Nacional de Energ1a Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de- mil
set' centos cruzeiros (Cr$ 1.700,Q'{) e
será válido por dois (2) anos a contar da data da transérição Tho' livro
próprio de Reglstro das Autorizações
de: Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
'
Brasília. 12 de outubro de 19-64; 143Q
da Independência e 76 Q da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N'! 54.422 - DE 12
OUTUBRO DE 1964
Concede à Consórcio ae Caulim:
auiorieaçiio para funcionar
emprêsa de mineração.

DE

utaa.
ClJt/7U)

o presidente da República, usando
da atribuição que Ihe confere o artigo 87, ns I, da Constttu.çâo e nos
têrmos do Dec-reto-lei nv 1.9-85, de 29
da feneirc de 1940 lcódigo de Minas),
decreta:

Artigo único. l!: concedido à con,
sórcíc de Ca ulim Ltda.. com sede na
cidade de Itabn'lto, -Estado de Minas
Gerais, constrtuída por instrumento
particular de 14 de outubro de 1963,

alterado por instrumento de 19 de
março de 19,64. arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob número cento e trinta e
oito mil setecentos :> t-inta 038.730)
em 22 de outunro .te 1963. autorrzaçáo
para funcionar como -u. prêsa de nuneração, ficando Obrigada a cumprir

integralmente as ieís e regulamentos
em vigor ou que n J l h HID a vigorar
sôbre o objeto da refe- ida autcnaa,

cão.

Brasília, 12 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76 9 da República.
H. CASTELLO BRANCO
Mauro Thibau

DECRETO N9 54.423 -

DE

12

DE

OU~UBRO DE 1964.

Autoriza o cidaàão braeileiro Francisco de Assis FOnseca Fi í no a pesquisar ouro, no munlcípio de São
GonçalJ do Rio AbatxO, "~staao de
Mméts Gerais.

O pre.ádente da' República, usando

da' atribuição que lhe confere o ~~t ..
87 n« I, da constituição e nOS termos do Decreto-Jel no 1.985, de ~9
de janeiro de 1940 (Código de J1i-

nas), decreta:
Art. Iv Fica autorizado o . üdadão
brasileiro FranciSCo de 'M=:.J.S Fonseca Filho "I pesquisar Juro em terrenos de proji-Iedade ' de Díogo Bethonlco, nos Imóveis deDGmlllados
Fazenda Machado e .Jralhos, ..n stnto e mumcíp.o de São Gonçalo do
. Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais,
numa área de quatorze hectares e
noventa ares (14,90ha), delimitada
por um polígono mistdlíneo que tem
um vértice na margem esquerda do
rio Santa Bárbara a cento e setenta
e cinco metros (.175m) , no rumo .nagnétãco de vinte e dois graus noroeste
(22 Q NW) da barra do córrego dos
Machados, e os lados a partdr oe se
vértice inicial são assim definidos:
o prímero -kldo é um segmento retíIíneo, com cento e trinta e .ícis metros 032m), que parte do vértaca
inicial com rumo magnético ,de oítenta e um graus e trinta cmmutos
sudoeste (81Q 3'Ü' SW); o segundo ...2do é um segmente retilíneo, com
qua.trocento., e noventa e quatro metros (494m), que parte da extremidade do primeiro lado com rumo
magnético de treze graus vinte minutos sudoe~te(l3Q 20' SW);· o tercelro lado é O segmento retilíneo que
partindo da extremidade do' segundo
lado, com rumo magnéelco de setenta ~ oito graus sudeste (78° SE), alcança a margem esquerda do rio
Santa Bárbara; o quarto e ~ urtimo
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lado é o trecho da margem esquerda
do rio Santa Bárbara. -compreendido
entre a extremidade do tercerro.e mício do primeiro, _ladoi' descritos.
Parágrafo único. A execução da
pre.ente autorizaçâó fica sujeita às
estipulações do Regulamento ot.provado p-elo Decreto nv 51. 726, de 19 de
e da itesoiução
fevereiro de 1963,
CNEN nv 1-f:i3, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 21'i Q título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto,' pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3<10,00) e será
,válido por dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro própflO de registos das AutoriZiações de
Pesquisa.
Art. _3° Revogam-se as dispOSições
em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1964, 1439
da Independência e 769 da República.
H.

H.

OASTELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO N9 54.42'5 OUTUBRO DE 1964

DE

12

DS'

Autoriza o cidadão brasileiro Ati!=mias
Martins de Carvalho a pesquisar
quartzito no mnuucipío de Boquira
Estado da Bahia.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
DECREI'Q N(I 54.424 - DE 12
OUTUBRO DE 1964.

construção -da Rodovia BR-55~M.G.,
Belo Horizonte· - São Paulo-Trecho
Cidade mcustnai-neron Jtaguara-iocal Oachoeírtnha da Fa,zendinha- Vila de Porteiras-Distrito de ItauaruçuMunicípio de jtaúna-entre o km
63+850 a 64+624.
Art. 29 A desapropriação a que se
refere o presente decreto é considerada de urgência para os efeitos do
art. 15 do Decreto-lei no 3.365, de
21 dê junho de 1941.
Art. S°ítste decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogacas as disposições em contrário
Brasília, 12 de outubro de 1964, 143'.1
da Independência e 769 da República.

DE

Declara de utilidade pública, para fins
de desapropriação pelo tieiartamento Nacional de Estradas de Rodagem, área de terreno, situada na
Municípzo de ltaúna, Estado de M~
nas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atrrbuíçãc que lhe cónrere o art.
87, inciso I, da Constituição Federal,
e nos têrmos do Decreto-lei nc 3 365,
de 21 de junho de 1941, modificado
pelá Lei n'' 2.786, de 21 de ma,o de
1956, decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública, pa-ra fins de desapropriação pelo Departamento NaA:ional
de Estradas de Rodagem, a área de
t -rreno e benfeitorias nela existentes, com 30.920,<'0 ma (trm'ia mil no ...
vecentos e vinte metros quadraoosj ,
situada no Município de Itaúna, Es~
tado de Minas Gerais, de prormedade .de João Belo de Andrade, cepresentada na planta que com êste barxa, devidamente rubricada pelo Diretor da Divisão de Estudos e Pro~
retos do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem, necessária à

O Presidente da República usando
da. atribuição que lhe confere o arugo 87, nv I, da .Constdtuiçân e nus
têrmos do Decreto.Ieí n9 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Oódígo de Minas),
decreta:
Art. j o Fica autorizado o cidadão
brasileiro Adornas Martins de Carvalho a pesquisar quartzito em terrenos de propriedade de Venâncio
Pereira. de Brito, Bertultno Manoel de
SOuza, Francisco Comélín de SDUi:a,
Sílvéría Rodrigues da Mata e Fausta
Rodrigues da Mata, no imóvel denominado Sítio da Barra, d'sbnto de
Bucuítuba, município de Boquiru, Estado da Bahia, numa área de quatrocentos e setenta e seis hectares ....
(476 ha) , delimitada por um polígono
irregular, que tem um vértice na barra do .córrego Palmeira, afluente do
córrego da Barra e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprímentos e.. rumos magnéticos: cinco
mil sescentos e trinta e cinco metros
(5.635 m) , dezesseis grauS sudoeste
060:' SW); setecentos e cinqüenta
metros (750m),· oitenta e dOlS graus
noroeste' (829 NW); seis mil quatrocentos e noventa metros (6.490 m) ,
dezesseis graUS dez minutos nordeste
(16' 10' NE); setecentos e quarenta
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metros (74Gm), setenta e três graus
sudeste (739 SE): o quinto e último
Iado é o segmento retilíneo que une
a extremidade do quarto lado descrito à barra do córrego Palmaíra
Parágrafo único.
A execução oa
presente autoelzaçâo fica sujeita às
estIpru.açóes do Regulamento aprova..
do pelo Decreto no 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
J963, da Comissão Nacional de Ener-·
gía jquctear .
Art. 29 O título da autorização de
pesquISa, que será uma' via autêntica

dêste Decreto, pagará a tax-a de quatro mil setecentos e sessenta cruzeiros
(Cr$ 4.760,00 e será válido por dois
,'2) anos a contar da data datranscríçâo no livro, próprio de Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 12 de outubro de .1964;
1439 da Independência e 760 da Repúblíca.

H. _ CASTELLO

BRANCO

l'd'a ura Thibau
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DECRETO N9 54.
427 ~ DE 12
1
OUTUBR0 DE 1964

DE

Concede à carmonua 't.taa. auion:
zaçáo para funcionar como emoresa:
de mineração,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 938, de 8 de
dezembro de 1938, decreta:
Artigo único. Concede à Carmonita Ltda. constituída por contrato a['quívado sob nc 144.256, na Junta Co":,
merciaj do Estado de Minas Gerais,
com sede na cidade de Carmo do
Parnaíba autorização para funcionar
como emprêsa de mineração. ficando
obrigada 0. cumprir integralmente as
Ieis e regulamentos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto dessa autortaação ,
Brasília, 12 de outubro de 1964;
1439 da, Independência e 760 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.426 _ DE 1:::l DE
OUTUBRO DE 1964
Concede à "Bcomit:" - Emprésa 'de

Comércio e Mineração Lttia., autoruoçao para timctoruir como emprésa de mineração,

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe confere o arta.go 87, nv I, da Oonstttuiçâo e nos
têrmos do Decretc-leí DI? 938 de 8 de
dezembro de 1938, decreta: '
Artigo único. E' concedida à "Ecomil - nrmpress. de Comércio e Mínetração- Limitada, constituída por- escrrtura pública de 26 de janeiro de
1964, arquivada- sob no 141.849, na
Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais, com sede na cidade de Pequeri, autorização para funcionar
como emprêsa de mineração, fícando
obrigada a cumprir integralmente as
leis e regulamentos em vigor Ou que.
venham a vigorar sôbre o objeto deista autorização:
Brasília, 12 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 76° da Repú.;.·
buca..
H.

CIiSTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.428 _
OUTUBRO DE

DE

12

DE

1964

Autoriza a Mineração Pedra Branca
utoa, a pesquisar mármore, no mumcipio, de Cachoeírc do ItaperniTim'
~ Estado do Espírito Santo.

O Presidente da República usando
da atribuição que lhe conrers o aru,
so 87, nc I, da Constttuiçào e nos
têrmos- do Decreto-lei nv +.985, de 29
de, janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 10 Pica autorizada a Mineração Pedra Bmnc.a Ltda., a pesquisar
mármore em terrenos de propriedade
de José e de Antônio Bastianellí no
imóvel denominado Fazenda santo
Antônio, distrito de .Iacíguá, muniCípIO de Cachoeira do 'Ibapemírtm _ ..
Estado do Espirito santo ~ numa
área. de vinte e um hectares e cinqüenta ares (21,50 ha) , delimitada
por um. poígono mistalíneo, que vem
um vértíce na confluência dos córregos da Serra e santo Antônio, e os
lados a partir dêste vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: cinqüenta e oito metros
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(58m) , oitenta e dois graus sudoeste
(82Q SW); oitenta metros \'80m), dez
graus noroeste (lOQ NW); seiscentos
e cinco metros (60Sm), doze graus
nordeste (12Q NE); duzentos e vinte
metros (220m, cinqüenta e sete graus
sudeste (57Q SE); o quinto lado é o
segmento retalíneo que partindo da
extremidade· do quarto lado descrito,
com rumo magnético de vinte e nove
graus sudeste (29Q SE), alcança o
córrego Santo Antônio; o sexto e
último lado é o trecho do córrego
santo Antônio compreendido entre a
extremidade do quinto lado e o vértive inicial na barra do córrego da
serra.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica su~eita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto ne SI. 726 de 19 de
fevereiro de 1963 e da' Resolução
CNEN ne 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener~
gía Nuclear.
Art. 2Q O título de. autorização de
pesquisa, que será uma via autêntdca
dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3000(}) e será
válido por dois (2) anos à contar da
data da transcrição no livro próprio
d'e Registro das Autorlzações de Pes ..
quísa.
Art. 3Q Revogam-se as 'disposições
em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1964;
1439 da. Independência e 76Q da República:

devolutos no lugar denominado Três
Barras.mos córregos da Onça. e Grande. distrito de Padre Paraíso. município de Caraí. Estado de Minas Gerais, numa área de noventa hectares
(90 ha) , delimitada por um retângu:00. que tem um vértice a duzentos e
oitenta metros <280 mj , no rumo magnético de quarenta e cinco graus sudes-te (450 SE) da contluencia dos córregos Grande e da Onça e Os lados
divergentes dêsse vétíce, o;3_~egu1ntes
comprimentos e rumos magnéticos:
mil e quinhentos metros (1. 500 mr .
sessenta e quatro graus nordeste l{)4o
NE); seiscentos metros l60() fi), . vinte e seis graus sudeste ~26° SE) .
parágrafo único. A execução da
presente autorízaçâo fica sujeita às
estipul~ões do Regulamento aprovado pelo Decreto no 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art. 2Q O titulo da autcnzacá., de
pesquisa, que será urna via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de novecentos cruzeiros Cr$ JOO,OO) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autor lza.;óes àe Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as dísposíçôes
em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1!}64: 143'"
da Independência e 76Q da República.

H. CASTELLO BRANCO

H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO NQ 54.429 - DE 12
OUTUBRO nE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasüeirc Ponciano Ferreira Souto a 'Pesquisar águasmarinhas, cassiterita, cotumúnta e
quartzo no município i'le Carai, Estado de Minas Gerais.

O, Presidente da R.epública. usando
da atribuição que rhe confere o art.
87. nc I, da Constituícàc e DOs têrmos do Decreto-lei nv 1. 985, de 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19' Fica autcrlzado o cidadão
brasileiro Ponciano Ferreira Souto a
pesquisar águas marmhav cassíterf ta, columbita e quartzo em terrenos

DECRETO NQ 54.430 ....,. DE 12
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza a Mineração urandi S. A. a
lavrar minério de mangenês no municipio de' Urandi, sstaao da Ba~
hia.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e, nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (CódigO de Minas) ,
decreta:
Art. 1Q FiCa autorizada a Mineração Urandi S. A. 3J lavrar minério
de manganês, em t err e nos de SUa
propriedade, no 1 u g a r tencmínado
Barnabé, distrito de Tauape, munící-
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!pio de treandí, Estado. da Bahia, numa área de trinta e seis hectares, cín'qüenta e um.hares e cinqüenta e cinco
centiares (36,5155 ha) delimitada por
mm polígono irregular qUe tem um
wértdce a seiscentos e sessenta e sete
metros e setenta centímetros ..... ".
<667,70rn) no rumo verdadeiro sessenta graus t r i n t a e dois minutos
noroeste (609 32' NW) da extremidade noroeste (NW) da reprêsa situada no rio Salto e os lados, a partir dêsse vértice OS seguintes oomprlmentes e rumos verdadeiros: noventa
e oito metros e oitenta e cinco centímetros (98,85m), dois graus' e trinta e três minutos nordeste (2Q 33"
NE); duzentos e dezoito metros e
quarenta centímetros (218,4<Jm), cinco
graUs e seis minutos nordeste e5Q 00'
NE); cento e sessenta-e um metros
e setenta centímetros (161,70m), doze
graus e dezoito minutos nordeste (129
18, .NE) ); oitenta e nove metros e
cinqüenta centimetros (89,50m), tnn,
ta e cinco graus cinqüenta e sete minutos nordeste (359 57' NE); setenta
e nove metros e noventa centímetros
(79,90m), um grau cinqüenta e três
minutos' nordeste (19 53' NE)' cento
e vinte e seis metros e setentâ centímetros (126,70m), nove graus cinco
minutos noroeste _(99, 05' NW)" ctnqüenta e seis metros e dez centíme~
tros (56,lOm), onZe graus e doze mfmutos nordeste (119 12' NE)" cinqüenta e dols metros e trinta' centímetros (52,30m), quarenta graus vtn,
te e sete ~utos nordeste (409 27'
ME); cinqüenta e seis _metros vinte e
cinco centímetros (56,25m), dez graus
e sete minutos nordeste (109 07' NE);
cento e oitenta e sete metros' (187m)
cinqüenta e um graus dezessete mi:
nutos nordeste (51Q 17' NE); cento e
trinta e seis metros setenta e cinco
centímetros (136,75m); vinte e nove
graus quarenta e um minutos nordeste (299 41' NE); oitenta, e seis metros e noventa centimetros (86,SOm),
vinte e um graus trinta e seis minutos nordeste (219 36' NE); oitenta e
um metros e noventa centímetros '"
(81,90m), seis graus quarenta, e quatro minutos nordeste (69 44' NE);
cinqüenta e dois metros setenta' centímetros (52.70m), cinqüenta e quatro graus quatorze minutos nordeste
(549 14' NE); cinqüenta metros quarenta e cinco centímetros (50,45m),
qurenta e quatro graus vinte e um
minutos nordeste (449 21' NE); vinte
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e seis metros e oitenta centímetros
(2-6,aDm) > quarenta e três graus e
vinte e oito minutos noroeste (439 28'
NW)" oitenta e sete metros noventa e
CinCo' centimetros (87,95m), oitenta e
oito ,graus treze minutos noroeste .".
(889 13' NW); cinqüenta e seis metros
e cinqüenta centímetros (56,50m), vinte e um graus e vinte e seis minutos
sudoeste (21<J 26' SW); cinqüenta e
nove metros cinqüenta e cinco centímetros (59,55m), trinta e seis graus
quarenta e três minutos sudoeste ".
(36<J 43' SW); trinta e um metros e
oitenta centímetros (31,80m) I trinta e
quatro graus trinta e oito minutos
sudoeste (34Q 38' SW); cento e setenta e oito metros e noventa. centímetros 078,90m), quarenta e sete
graus dezessete minutos sudoeste ." •.
(479 17' SYi); cento e quatorze metrcs e noventa' centímetros (114,90m),
sessenta e nove graus quatro mínutos noroeste (699 ()4' NW); oitenta e
sete metros e noventa centímetros
(87,90m). setenta e três graus e dezoito minutos noroeste, (739 18, NW);
noventa metros e oitenta centímetros
(90,80). setenta -e dois graus querents, e sete minutos noroeste (729 47'
NW); cento e cinqüenta e quatro
metros e dez centímetros (l54,lOm),
setenta e três graus e três minutos
noroeste (739 03' NW); cinqüenta e
sets metros (56m) , quarenta e oito
graus trinta e sete minutos sudoeste
.(489 37' SW); trinta e dOIS metros e
cinqüenta centímetros (32,51rn) I qua;
renta e nove graus cinqüenta e dois
minutos sudoeste (499 52' SW); cín,
qüenta e um metros e noventa centímetros (51,90m). cinqüenta e quatro graus trinta e quatro minutos -mdoeste .(549 34' SW); sessenta e qua;tro metros e setenta e cinco centíme,
tros (64,75m); cinqüenta e seis graus
quarenta. e oito minutos sudoeste
(569 48' SW) ; quarenta metros e cín,
qüenta centímetros (40,50rn), quarenta e um graus cinqüenta e sete minu
t0S sudeste (419 57' SE); sessenta
oito metros (68m). quarenta e três
graus trinta e oito minutos sudeste
(439 38' SE); cinqüenta: e seis metros
e q u a r e TI t a e cinco centímetros
:(56,45rn), quarenta e três graus queTenta minutos sudeste (439 40' SE)'
cinqüenta e três metros (53rn), qua~
renta e três graus e trinta minutos
sudeste (439 30' SE); quarenta e sete
metros e trinta centímetros (47,30m)
quarenta e três graus e, trinta e dois
minutos sudeste (439 32' SE); trinta.

e
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e oito metros (38m). quarenta e' quatro graus trinta, e dois mínutosvsu'deste (449 32)' SE); quarenta. e cinco
metros e noventa centímetros
.
(45,9úm), trinta graus ( trinta e oito
minutos sudeste. (3(}9 38' SE); sessen,
ta metros e trinta centímetros
.
(60,30m), trinta graus e vinte minutos sudeste (30" 20' SE); oitenta meeros e sessenta centímetros (8ú6úm),
quatorze graus e cinco minutos sudeste (149 05' SE); cento e cinco metros e oitenta centímetros (105,80m>,
doze graus e quarenta e cinco minutos sudeste (l29 45' SE); cento e' vm.,
te e três metros e cinqüenta centímetros (123,50m), treze graus e sete minutos sudeste (139 07' SE); quarenta
e dois metros e trinta centímetros
treze graus e vinte m.nuto, sudeste
(13Q 20' SE); trinta e três metros e
vinte e cinco centímetros (S3,25m).
onze graus e três- minutos sudoeste
(119 03' SW); setenta e sete metros
\ e· noventa centímetros (77,90m), dezoito graus e cinqüenta e oito minutos sudoeste (189 58, SW); noventa
e quatro metros e quarenta e cinco
centímetros (94.45m), seis graus e
quarenta e sete m in u tos sudoeste
(69 47' SW) ; cento e quatrozeme1,1'005 (114m), dezessete graus e trinta e seis minutos sudeste (l79 36'
SE); sessenta metros e setenta centímetros (6ú,70m), seis graus /e treze
minutos sudoeste (69 13' SW); setenta e um metros e dez centímetros".
!(71,10m) ,., sete graus e oito minutos
'Sudoeste (79 08' SW); setenta e sete
metros (17m), quarenta graus seis
minutos sudeste (409 0-6' SE); cinqüenta. e um metros e sessenta e etn,
co centímetros (51,65m), oitenta e
seis graus e cinqüenta minutos su«leste (869 50' SE), Esta autorização
lê outorgada mediante as condições
constantes do parágrafo único do artigo 28 do Código de Minas e dos
'artigos 32 - 33 - 34 e suas alíneas,
ialém das seguintes e de outras constantes do mesmo Código, não expres;
eamente mencionadas neste decreto.
jaarágráfo único, A execuçã-o da
'Presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto 'número 51,726 - de
19 de fevereiro de 1963, e da Resolução CNEN número 1 de HJ6a -- ce
9 de janeiro de 1963, da Comissão
\Nacional de Energia Nuclear,
Art. 29 O concessionário d& autci-íaaçêo-ríca obrigado a recolher aos co,

!fres públicos, na forma da : lei'; os
tributos que rorem devidos à União,
ao Estado e ao .Munícípío, em cumprimento do disposto no artigo 68 do
Código de Minas.
Art. 39 Se o concessionário da autortzação não cumprir qualquer das
obrigações qUe lhe incumbem, e au.tortzação de lavra será declarada, ca;
duca ou nula. na forma dos artigos 37
e 38 do Código de Minas.
Art. 4 9 &:, propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões de solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
<ias artigos 39 e 40 do Código de Mi-

nas.

Art. 59 O concessionário da autora;
aacão será fiscalizado pelo Depar ta-,
mente Nacional da Produção Mineral e gozará dos favores d'scrtmmados no art, 71 do mesmo Código.
Art. 69 A eutoríaacã., de lavra terá
por- titulo êste d e c r e to, que será.
transcrito no .livro próprio de Registro das Autorizações de Lavra, após
c pagamento da taxa de setecentos e
-quarenta cruzeiros (Cr$ 749,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em contrártc,
Brasilia, 12 de outubro de 1964; 1439

da Independência e 769 da. República.
H.

CA8TELLO BRANCO

1IlaUra Thibau

DECIRETO N.9

~-4.431

OUTUBRO DE

-

DE

12

DE

19'64

Concede à Mineração Magnecal, Indústria e Comércio Ltda. autorizaçõo para funcionar como emprêsa
de mineração.

O Pres'ztente .da República, usando
d .....t.fb-nção que lhe contere o artigo
37, n.c I da Constí tulçâo e nos têrmos
do Decreto-ver n.c 1. 985, de 29 de Janeiro de 18-40 (Código de Minas), de-

creta:

Artigo único. É concedida à Mineração Magnecal 'Indústria e Comer cio
Ltda., constituída por contrato arqui\,.:-(.(-](, sob n.c 15.044 na Junta 0:'>1;)21'cíal do gstado do Espírito santo, com
sede em varge-u A ta, mu.ucípro de
Oachoelro do Itapemerim, autorização
pa c, funcionar com empo-se de míne-acêo, ficando Obrigada '" cumprir
tnteerarmenteas Ieis e regulamentos
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em/vâgorou. que venham a vigC'J'ar SÓ..
bre o objeto d~sta autor~~ãn.
jsrasíüà, 1~ de outubro de 1'2.64; 143.Q
ÔJl, mdependêncía e 76.Q da. República,
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thi'!Jau
DlE1CiRiEIlO N.9 54.432 -

DE 12 DE

OUTUBRO DE H164

Torna sem efeito o Decreto n.tJ 1.179,
, de 18 de junho de 1962 e restabelece
o parágrafo único do art. 10 do Decreto n:9 50..9116, de6 de julho ele
1960.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere, o artigo
87, inciso I; da constituição Federal,
decreta:
Art. 1.9 E' tornado sem "feito o Decreto n.v ,1.17'9, de 18 de junhO de
1962.

Art. 2.9 O parágra·fo único do artigo 10 do Decreto. n,v 50.91J, de 6 de
julho de 19'61 passa a, vigorar com a
seguinte redação:
Parágrafo único. A indicação da
Oomisaâo de .ccrcsa dos Capitais Nacionais recairá, obrígatôríamente, em
funcionárío 'do Mínísterío da Fazenda,
de ecmp.ovada comia-encia e idoneidade, portador de diploma de Contador, devidamente registrada no COn"
selho Regional de Contabilidade.
Art. 3.9 aste Decreto' entrará em
vigor no data de sua publicação, revogadas as -'I'qposições em conteárfo.
,
Brasília, 12 de outubro de 1964; 1439
9
da Independência e 7'Ô. da República,
H.' CASTELLO BRANCO

Octavio Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 54.433 - DE 12
OUTUBRO DE 1964

vuccrtza o Banco de La Nacíon.
gentina a instalar filial em São
lo (SP).

DE

/1""pau~

de atribuição que lhe confere a' oons,
O Presidente da República, usando
tituíçâo e de acôrdo com o disposto
no Decreto n.? 14~728,de 16 de março
de 1921, decreta:
Art. 1.9 Fica autorizado o Banco de
La N,acion Argerrtína, com sede em

Buenos Aires. Argentina. e autorizado

a funcionar no país, a instalar filial
em São Paulo (SP).
Art. 2.9 O. presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO~
Octavi() Gouveia de Bulhões

-

DEORETO N.9 54.434 - DE 12 DE
OUTUBRo DE 1964Abre, pelo Ministéri;) da Fazenda, o
crédito especial de Cr$
.
2.000.(].OO.()OO,OO (dois bilhões de cru..
zeiros) para atender as despesc.'S que
especifica.

O Presidente da República, Usando
da autorização contida na Lei número 4.3'3'1", de 1-6 de ,.. "ro de 19-64 e tendo ouvido o Tribunal de Contas nOS
têrmos do art. 93 do Regulamento
Geral de Contabilidade pública, d~~
ereta:
Art. 1.9 Fica aberto, pele Mlnístérlo
da Fazenda, o crédito especial 12 C:':;i
2.0GO.C1fJO.O()O,QO (dois b'Ihêes de cruzeiros), para vigorar no período de !t1
de junho de 1964a 31 de dezembro de
19€i:i, a fim de atender às despesas resultantes da emissão dos Obrigações
do. Tesouro Nacional de que trata o
·art.V' da Lei n. 9 4.357, de tsdc julho de W64,
'usíve para o reapareIhamento da Caixa de Amortização e
das repartições fazendárias incumbidas de executar a referida lei.
§ 1Q O crédito de que trata êste artigo será automàticamente registrado
pelo Tribunal C~ Contas e distribuído
ao Tesouro Nacional, e 'será movimentado pelo Ministro da Fazenda ou
por autoridades por êle delegadas.
§ 2.9 As despesas abrangidas
por
êste artigo compreendem os gastos
com material e com serviços de terceiros, inclusive a locação ou sublocação de imóveis, ficando vedada a
criação de cargos ou a admissão de
pessoal à conta do crédito referido
neste- .artdgo ~
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Art. 2.Q O presente decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76Q da República.
H. CASTELLO BRANCO

octaoto Gouveia' de Bulhões

DECRETO N.' 54.435 - DE 12 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza cessão gratuita de tmóvel da
Un1ão reaenü, no Estado da Guanabara, à Fundação Getúlio Vargas,
com apoio nO p';Lrágrajo 39 do artigo 64 e oruaos 125 e 126, todos d U
Iy-ereto-lei n.Q 9.760, de 1946.

O presidente da República, usando
da atribuição que 1he confere o artigo 87, inciso I, da Constituição Pederal e de acôrdo com o disposto no
parágrafo 3:Q ao artigo 64 e arttgo
125 e 126 todos do Decreto-lei número 9,760, de 5 de setembro de 1946,
decreta:
Art. 1.9 Fica. autorizada a. ,cessão,
gratuita à Fundação Getúlio Vargas,
do próprio nacional, situado na rua da
Alfândega n.v 11, esquina da 'rua- da
oandetérta, no Estado da
ouenebara. tudo de acôrdo com os elementos constantes do processoprotocolado no Ministério da Fazenda sob o
n5 255.542-62.
Art. 25' A cessão do imóvel, desti1

nado aos serviços da Fundação Getulio Vargas, será objeto de co-ntrato
a ser íavradc em livro próprio do
Serviço do Petrtmônío da União, em
que constarão não só as condições de
sua utilização como a de que a cessionária fica autorizada a. permitir
que contínue. a ocupação de parte
do me&TIO pelo Banco do Brasil S. A.,
tornando-se nula, sem díj-eito a qualquer indenização, se houver inadimplemento de cláusula contratual.
Art. 3.9 O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 12 de outubro de 1964; 143º
da Independência e 769 da Repúhlíca.
H.

CASTELLQ BRANCO

cctaoío GOuveia de Bulhões

DECRETO· N9 54.436 - DE 13 DE
OUTUBRO DE 1964

Autoriza o cidadão omeuev» Sinva'l
Pereira da Rocha a pesquisar mica,
no muniC't1Jlode Governador Valadares, Estado de Mineis Gerais.

O Presidente da. "República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, nc I, da Constituição e nos têrmos do Decrete-lei nv 1.:}85, de 29 de
janeiro de-1940 (Código de Minas).
decreta:
Art , 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Sinval Pereira da R{Jcha a
pesquisar mica em terrenos devolutos
no lugar denominado -rarooa, distrito e município de Governaacr Valadares, Estado de Mina s Gerais, numa
área de sessen ta e um .hectares noventa ares e vinte centtares (61.9020
ha) , delimitada por um retãngu,o,
que tem um vértice a duzentos e sessenta metros (260 cru, ne rumo magnético de quinze ~al1s noroeste (150
NW), da barra do córrego 'I'aíoba no
rto auessui Pequeno e Os lados divergentes dêsse vértice, ar seguintes comprimentos e rumos magnéticos: seiscentos e oitenta e quatro metro-s (684
m) , um grau quarenta e cinco mínutos noroeste (lo, 45 NW): novecentos
e cinco metros (905 m) , oitenta e oIto graus e· quinze minuto-s sudoeste

(38'15' SWl.

Parágrafo único. A execuçâc da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulament-, aprovado pelo Decreto n Q ,51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e 'da Resolução
CNEN n Q 1-63, de 9 de janeiro de
19,63, da COmissão Nacional de Bnergta Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorízacão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de seis ..
centos e vinte cruzeiros (Cr$ 620.00)
e será váãído por dois (2) anos a contar da data da transcrição no livro
de Registro das Auto-rizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964; 143Ç
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
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DECRETO N9 54.437 DE 13 DE
OUTUBRO DE 1964
Autoriza. o cidadão brasileiro Levind
Gonçalves da Silva a pesquisar mica, no município de Governador Valadares, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decretc-leí nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:

Art. 1Ç). Fica autorizado o cidadão
brasileiro Levíndo Gonçalves da Silva
a pesquisar mica, em terrenos de sua
propriedade. no imóvel Riberrâo dos
Ferreiras. distrito de ohonín munící..
pio d~ Governador Valadares, Estado
ce Mínas Gerais, numa área de ernquente e um hectares (Si. na), delímitaôa por um polígono irregular que
tem um vértice a seiscentos e cinco
metros (605 m) , no rumo magnético
oitenta e oito graus noroeste (8SQ NW) ;
da confluência dos córregos Meia
Quarta e Ferreiras e os lados a partL dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos; seiscentos
metros (600 m) , quarenta graus sudoeste '(409 SW): quatrocentos e vinte e oito metros 1428 m) , trinta € sete
graus noroeste (379 NW); quinhentos
e setenta e três metros - (573 m) ,
dez graus nordeste (109 NE); novecentos e noventa e sete metros (997
metros). setenta e un graus sudeste
(79 SE); cento e oitenta e sete me. tros f187 m) , oitenta e sete graus
sudeste (879 SE): quatrocentos e vinte e dois metros (422 m) , quarenta
,graus sudoeste (409 SW); trezentos e
oitenta e um metros (381 m) , cinquenta graus noroeste (509 NW).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv M. 726. de 19 de
fevereiro de 1963. e da .aesolucão
CNEN nv 1-63, de 9 de [aneiro de 1963,
c'a Comissão Nacional de Energia Xiuclear .
Art. 29. O titulo da autorização de
pesquisa. que será. uma via autêntíoa
dêste Decreto, pagará a, taxa de quinhentos e dez cruzeiros ((Jr$ 510,00) e
será válido por dois (2)' anos a contar da data da transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
de Pesquisa.

Art. 39.'R.evogam':'se as <11sposiç6es
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964: 1439
da Independência e 7B9 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro ThitJau

DEORE.TO N9 54.438 OUTUBRO

DE

DE

13 I;lE

1964

Autoriza o cidaéLão braeüeiro- AntOnio
Preto ee Godoy a pesquisar feldspato, no município de Socorro, Estado de São Paulo:

o Presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. nv L da Constdtuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de ~29
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Antonio preto de Godoy a.
pesquisar feldspato em terrenos ce
propriedade de Laert Piffer, Antonio
Alberto õarõía, José Manzo e Antonio Preto de GOdov no lugar denominado Pedra Branca, distrito e município de Socorro, Estado de SW
Paulo, numa área de sete hectares 0
setenta e cinco ares (7,75 ha) . dellmitada por um polígono írregúlar,
que tem um vértiCe a quatrocentos e
setenta e Quatro metros (474m). no
rumo verdadeiro de quatro graus nordeste (49 NE). da Cruz da Capela de
Santa Terezinha e os lados a partir
dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: setenta e
dois metros 'e quarenta centímetros
(72,40m), seis graus trinta e dois minutos noroeste (6932'NW): oitenta e
três metros (83m) cinqüenta- e sete
graus trrnta e cinco minutos sudoeste
(57935'SW); cem metros (100m), cinquenta e um graus um minuto .sudoeste (51QOl'SW): sessenta e um -aetros e sessenta centímetros (61,BOm).
setenta e sete graus vinte e oito minutos sudoeste (77928'SW); cento e
cínouenta e o'to metros (158m). vinte
e sete graus uuarenta e cinco minutos
noroeste (27945'NW); cento e dezenowe metros (119m). setenta e cinco
graus. cinouenta e cinco minutos nordeste (75 955':-;fE); cento e sessenta e
nove metros e' oitenta centímetros
(169,80m), vinte e quatro graus trin-'
ta e três minutos nordeste (2'4933'NE);
quarenta e cinco minutos oitenta oen-
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tímetros (45,80m), sessenta' e cinco.
graus 14- quatorze minutos nordeste
(t)5.914'NE); trinta e Um metros e C:Il-

quente centímetros (31,.50m). dezessete
graus vinte e três minutos noroeste
07923'NW}; noventa. e um metros
quarenta centímetros (91,~m). que....
torze graus vinte e oito minutos nordeste (14Q2S'NE).: cínquenta e quatro
metros "dez centímetros C54,lOrrJ, s~
tenta e dois graus vinte e oito minutos sudeste (72Q28'SE): sessenta e
cinco metros, vinte centímetros
<65.20 m) , quarenta e quatro graus
sudeste (449 SE): cento e Oltenta e
quatro metros 084m) , dez graus trmta e oito minutos sudeste (10938'SE);
setenta I e três metros e setenta centímetros (73.70m). oitenta e quatro
graus dezoito minutos noroeste
.
(84 918'NW); cento e sessenta e nove
metros e setenta centímetros
.
(169,70m), vinte graus quarenta e ~e1s
minutos sudeste (20946'SE): o décímo
sexto lado é o segmento retilíneo que
une a extremidade do décimo quinto
lado descrito ao vértice de partida.
P~rágrafo 'único, A. execucâo ée
presente autorização rroa vsujeíta às
.estipulações co Regulamento aprovado
pelo Decreto nv 51. 726, de lf!. de fevereiro de 1963 e da Resolução CNEN
nv 1-63, doe 9 de janeiro de 1963,. da
Oom'ssão jqacíona' de Energia: Nu_clear.
Art. 2'? O titulo da autonzaç~o .de
pesouísa. que será uma, vja oautêntíca
dêste Decreto. pagará a 'axa ce trezentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido 001' dois (2) anos a contar ~a
data da transcrição no livro urõprto
de Registro das Autorizações de Pe5quíse..
Art. 3'? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 196~, ~43Ç1
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

mos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).

decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileírn Mauro da Rocha Xavier a.
pesquisar quartzito em . te~renos de
propriedade de José ROSSI Filho e sua
mulher no lugar denormnado Fazenda. Cachoeira no Bairro da Bocaína,
diStrito e mtíntcípío de Amparo, ~
tado de São Paulo, numa área dadoís
hectares e quarenta ares (2,40 ba).
delimitada por um paralelogramo. que
tem um vértice a seiscentos e sessenta e dois metros <662m), no rumo
maznétíco de sessenta e um graus
cmqüenta e oito minutos sudeste
(619 58' SE); do canto este (E) da
sede da Fazenda Cachoeira e os la ..
dos divergentes dêsse vértice, 'os segUintes comprimentos e rumos magnéticos: trezentos metros (30q m) ,
treze graus cinqüenta e um minutos
nordeste (l3Q 51' NE); oitenta met~os
\'80 m) , setenta e quatro graUs omqüenta minutos sudeste (7tp 5{)'_ SE).,
Paráarato único. A execuçac da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto 0 9 51.726, de 19 de re- .
vereíro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de janeiro de 1~63, da.
Comíssâo Nacional de Energia Nuclear.
Art. 29 O titulo da autorização .de
pesquisa, que será uma via autêntíca
dêste decreto, pagará a taxa de tre...
zentos cruzeiros (Cr$ 300,00) e será
válido por dois (2) anos a contar ~a
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de pes..,
quísa..
Art. 3Q Revogam-se as djsposiçôes
em contrário.
Brasília 13 de outubro de 19S4;
143 0 da Independência e 7üQ da República..
H.

Mauro Thibau

CASTELLo BRANCO

M cero Thibau

DECRETO N° 54.439 OUTUBRO

DE

DE

1964

·13

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Mauro
da Rocha Xavier a pesquisar quarteuo, F'O mumicuno de Amparo, Es~
tado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, UI? r, da Constituição e nos têr-

DECRETO NI? 54. 44Q - DE 13 DB
OUTUBRO DE 1964
Autoriza a S.A. de Cimento Mineração e Cabotagem "Cimimar" a
pesquisar argila no mnmicipia de
Taubaté, zstcao de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
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.87, nc I, da const~tuição e nos têrmos do Decreto-leI nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas) J
decreta:
Art. 19 Fica autorizada e. S.A. de
Cimento, Mineração e Cabotagem
"Ciminar" a pesqu'sar argila
m
terrenos de ma propriedade no lugar
denominado Bairro do Barranco, dístrttc e munícípío de Taubaté, Esoodo
de São Paulo, numa área de oito hectares, vinte ares, e .sessenta centrares
(8,20,60 ha) delimitada por um octógono místalmeo. que tem um ,vértice
no final da poligonal que partindo
do canto noroeste (NW) da ca-sa de
alvenaria do Dr. Kurt Polítzer, tem
Os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: cento e vinte e oito metros e trinta e cinco centtmetros
(128,35m), sessenta e um graus e cinqüenta e quatro minutos nor-oeste (619
54'NW); duzentos e' oitenta e dois metros (282) m) , oitenta e quatro graus
e vmte e dois minutos sudeste ,'841)
22' SE), e os lados dooct6gono míatrunco a partir do vértice eonsíderado, os seguintes comprimentos e rumos magnétàcoa: duzentos e oitenta
e dois metros (282 m) , oitenta e quatro graus e vinte e dois minutos noroeste (849 22' NW); duzentos e Oitenta e dois metros (282 m) cinco grausQ
e trinta, e oito minutos nordeste (5
38' NE) . .cem metros ,'lOQ m) , oitenta
e cinco' graUs' e quarenta e um minutos nordeste (85Q 41' NE), setenta
metros (70 m) , setenta e seis graus
e quarenta e um minutos nordeste
(76941' NE) ; .oíto metros (8. mr oítcnta e três graus e vinte e seis m.nutos nordeste ,'83Q 26' NE); cinqüenta
e cinco metros (55 m) , cinqüenta e
três graus e vinte minutos sudeste
(530 20' SE); cinqüenta metros (50 m) ,
quarenta e sete graus e cinco. minutos sudeste (479 05' SE); sendo o
oitavo e último lado constituído pela
margem esquerda do córrego aos Judeus, da extremidade do sétimo lado
descrito ao vértice de partida.'

dêste -Decreto, pagará a taxa _de 'trezentos cruzeiros (Cr$' 300,00) e será
vence por dois (2) anOs a contar da
data da transcrição no livro próprio
de' Registro das Autorizações de Pesquisa.
~Art. 3Q Revogam~se as disposições
em contrarie.
Brasilia 13 .de outubro de 1964;
1430 de. Independência e 7-69 da República.
H. CASTELLO BBANco

Mauro Thibau

DEORETO N.q 54.441 .- DE 13 DE
OUTUBRO

DE

1964

Autoriza o cidGrl.ão brasileiro Oscar
Machado Vieira a pesqu.isar -mmérío
ae manganês, no município de, saú~
ae, Estado da Bahia.

O Presidente da República, usando
da a .r.nu.cac que lhe confere o art. 87, .
n.c I, da constituiçw e rros têrmos
do jjecreto-Iei n.v 1 ~'85 de 2,9 de [anetro de 1840 (Código de Minas), de-

creta:
Art. iv Fica autorizado o cidadão
brasileiro OScar Machado Vieira a
pesquisar mmérío de manganês, em
terrenos de proprredàde de p'abricíano Pereira _Me·), ~ L~_SlO. Pereira, nJS
lugares denominados Pazenda Riacho
e Fazenda Carrapato .:a Fazendínha,
no distrito ~ mumcípío de Saúde, E'.S~
tudo da Bahia, numa ar ea de quatrocentos hectares (400 ha) , delimitada por um paralelogr~mo que tem um
vértice a ottocer.
e setenta e cinco
metros (8"75m) , no rumo magnético
scscenta e dois graus que -,''} rnmutos nOE :::ste (629 40' NE) da::xúlu~
êncía dos riachos pedrinha e São
.rcãc e 0$ lados,
divergentes dêsee
vértice, os seguintes comormentos e
rumos magnéticos: quatro mil metros
(4.GOOr~~ trinta e' sete graus quinze
minutos sudoeste (3'7 Q 15' SW); mil
parágrafo único. A execução da metros (l.ÜO'Üm), cinqüenta e dois
presente autorização fica sujeJta às
gr-aus quinze minutos sudeste (529 15'
estipulações do Regulamento' aprovaGE).
do pelo jjecreto nv 51.726, de 19 de feParágrafo único. A execução. da.
vereiro de 1963, e da Resolução CNEN presente autorizaçâo fica sujeita às
n9 1-63, de 9 de janeiro de 1963, da
estipulações do Regulamento qprovado
Oomíssâc NaCional de Energia Nupelo Decreto n.s 51. 7'9.6, de 19' de feveclear.
reiro de 19'6-3, e da Resv'uçSo CN}lli
1-6:3, de 9 de janeiro de 1963, da co..
Art. 29 O .tltulo da autorização de
pesquisa, que, será uma. via autêntica missão Nacional de Energia Nuclear.

Art. 29 O titUlo 'da eutcrízaçâo de
pesquisa" que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de qua..
tro mil cruzeiros (Org 4.000,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
de:ta da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de, Pea..
-quisa.
__
Art. 3.Q Revogam-se as dísposíções
em contrárto,
Brasília, 13 de outubro de 1964; 143.~
da jndependência e 76Q da Repúblíca-,
H.

cmco mil cruzeiros (cr$ 5.0-00,00) e
será válido por dois (2) anos a. contar .da data de transcrição no livro
próprio de Registro das Autorizações
ae pesquisa.
Art. 3.9 rtevogam-se '"-'.tS disposições'
em ccntrárío,
Brasília, 13 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CAS:TELLQ BRANCO
Mauro Thibau

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau
N.Q 54.4412 DE
OUTUBRO DE 1964

DEORETO

DECRETO N9 54.443 _ DE 13
OUTUBRO DE 19M

13

DE

Autoriza o ciàaetão brasiieirc José
Louza Netto a pesquisar -momçomés,
no nnmicunc üe Camumã, Estado do
Amazonas.
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artd-

DE

Autoriza o cidadão' brasileiro Anibal
Mendonça a pesquisar calCáno no
município de Eldorado, Estado de
São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atríbuíção que lhe confere o
art. 87 nv r, da Constituição e nos
termo, 'do Decreto-lei nc 1.985, de 29go 87, n.o I, da oonsntuicao e nos
de janeiro de 1940 (Cãdígo de Mínas) ,
têrmos do Decreto-lei n.v 1.:1&5-, de 29 decreta :
de janeiro de 1940 (Código L Minas),
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
decreta:
brasileiro Ambal Mendonça a peequiArt. 1.9 Fica autorizado o cidadão rol' calcário no lugar denominado
brasileiro José Louza Netto a pesqui- Rolado, distrito de Itapeúna, municísar manganês em terrenos devolutos, pio de Eldorado, Estado de São Paulo,
distrito e muntcípíc de oenumã, Es- numa área de cento e dezoito hectatado do Amazonas, numa área de qui- res treze ares e quarenta centiares
nhentos hec.a ees (5{)0 _ha) , delímitada (118,134() ha) , delimitada por um polípor um retângulo, que tem um vértice
gono irregular, que tem um vértice a
0. cinco mil oitocentos e trinta metros
trezentos e oitenta metros (380 mj ,
e noventa e cinco centímetros (5.840.95
no rumo verdadeiro de vinte e se~
m) , no rumo verdadeiro de cinqüenta
graus e cinco minutos sudoeste (2o'f
,€ nove graus e dois minutos sudeste
05' SW) do centro da embocadura do
(59,Q 0.2' S'E), do canto nordeste (NE)
Rio das ostras na gruta da Tapagem
da cas,a,lenominada Cupim, dos Ir- ou gruta do Diabo e OS lados a partir
mãos Figueiredo, próxima à conflu- dêsse vértice, os seguintes compriência dos rios Sucundurlamho e Su- mentos e rumos verdadeiros: mil duvértice, OS seguintes comprimentos e
zentos e oitenta e quatro metros
cuudurt. e os lados divergentes dêsse
(1.2a4 m), setenta e um graus vinte
rumos verdadeiros: mil metros (1.000 e seis minutos sudeste (719 26' SE);
n,j , sul (8) eínco mil metros (5.000 quinhentos e sessenta metros (560 m) ,
m) , êSte (E).
dezoito graus trinta e quatro minutos
parágrafo único - A execução da sudoeste (l8Q 34' SW); cento e 01.,..
m-esentn autorização fica sujeita às
tenta e oito metros (l88 m) , setenta
'""-,O
estipulações do Regulamen'
e um graus vinte e sets minutos nopelo Decreto no 51. 726, de 19 de feroeste (719 26' NW); quinhentos mevereiro de 19-63, e da Resolução CNEN tros (50() m) , onze graus e dez mtnu
número 1-63, de 9 de janeiro de 1963, tos sudoeste (l1l} 10' SW); oitocentos
e quarenta e seis metros (846 m) ,
da Comissão Nacional de Energia Nusetenta e nove graus e oito minutos
clear•
Art. av O título da .cutorfzaçâo. de noroeste (799 08' NW), seiscentos ~
pesquisa, que será uma' via autênti- dez metros (610), quatorze graus e
ca dêste decreto, pagará oa- taxa de cinco minutos nordeste (149 00' NE);

5'

duzentos e setenta e oito metros
(278 .m) , setenta e U41 graus e vinte
e seis minutos noroeste (719 26' NW);
o oitavo (89 ) lado é o segmento retilínea que une a extremidade do sétíIDO (7 9) lado, descrito, ao vértice de
partida.
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto .nv 51.726, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de mil
.
cento e noventa cruzeiros
rors 1.190,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da transcrição no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pesquisa.
Art. 39 Revogam-se' as disposições'
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964;
143'-' da Independência e 769 da Repúblice..
H. CASTELLo BRANCO

divergentes dêsse vértice os seguintes
comprimentos e rumos magnéticos:
seiscentos metros (600 m) , quatorze
graUS nordeste (l4Q NE); quinhentos
metros (500 m) , setenta e seis graus
sudeste (76Q SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeite às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro de' 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-'63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via' autêntica
dêste decreto, pagará a roxa de tre..
zentos cruzeiros (01"$ 300,00), e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro- de 1964;
1439 da Independência e ,769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.445 DECRETO N9 54.444 - DE 13 DE
OUTUBRO DE 1964;

o cidadão brasileiro Ottomar
Dtetiíctv a pesquisar feldSpato e pe-

Autoriza

dras coradas no município de Res-ptenâcr, Estado de Minas Gerais.

O Presidente da República, usando

oa atribuição que lhe confere o
art. 87, nv l, da Oonstdcuíçâc e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decret-a:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Ottomar Dietrich a pesquisar feldspato e pedras coro-das em
terrenos de sua propriedade no íuaar
denominação Vala do Rufino, dist-ctto
e município de Resplendor, Estado de
Minas Gerais, numa área de trinta
hectares (30 ha) delimitada por um
retângulo, que tem um vértice a .duzentos e quatro metros e oitenta centímetros (204.80 m) , 'no rumo magnético de trinta e oito graus noroeste
(38\) NW) da confluência da Vala do
Rufino com o Rio Doce e os lados

OUTUBRO DE 1964

DE

13

DE

'

Autoriza O cidCl<lão brasileiro Romão
Cuenca: Borrego a pesquisar água
mineral no município de Assis, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constibu'çâo, e nos
têrmos do Decreto-lei »v 1.985, de 29
de janeiro de 194ú (Código de Minas).
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasüeíro Romão cuenea Borrego a
pesquisar água mineral em terrenos
de sua propriedade no lugar denominado Chácara São José, BaIrro Fortunínha, distrito e município de Msis, Estado de São Paula, numa área
de dois hectares (2 ha) , delimitada
por um polígono irregular, que tem
um vértice a trezentos e oitenta e oito
metros (388 m) , no rumo verdadeiro
de quarenta graus trinta minutos sudoeste (4()Q 3Q' SW); do marco quiIométrtco quinhentos e quarenta e
cinco (545) da Estrada de Ferro 80-
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rocabana. apartLr do marco zero na
Estação Júlio Prestes, em São Paulo,
Capital, e os lados a partir dêsae vértice, os seguintes comprimentos e rumos: verdadeiros: duzentos e' seis metros (20'6 m), quinze .graus e trinta
minutos sudoeste (l5 9 30' SW); oíten,
ta e dois metros (82 m) , setenta e
cinco graus noroeste (759 NW); cento
e setenta metros <170 m) , nove graus
noroeste (99 NW); cento e sessenta
metros 060 m) , oitenta e seis graus
nordeste (86 9 NE).
parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita às es;
tdpulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n<;> 30.230, de 19 de dezembro de 1951, uma vez se verifique
a existência na jazida, como associados, de qualquer d-as substâncias a que
se refere o art. 2<;> do citado Regulamento ou de outras substâncias díscrfmínadas pelo Conselho Nacional de
Pesquisas.
Art. 29 O tfzulo da autorteaeão de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará' a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3<JO,0l}) e' será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição 110 livro próprio
de Registro das Autorizações de Pes-

fira, município de santa Maria do
Sueçuí, Esta.do de Minas Gerais,nUÍria
área de quarenta e um hectares e
noventa ares (41,90 haj , delimitada
por um quadrilátero, que tem 11m vértice na confluência dos córregos Gameleíra e aanrão, e OS lados divergentes dêsee vértice, os seguintes COmprimentos e rumos magnébícos ; setecentos metros (7Qü m) , oitenta e em;
co graus e quarenta e cinco minutos
nordeste (85<;> 45' NE); seiscentos metros (600 m) , dezenove graus noroeste

Art. 3i? Revogam-se, as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964: 143Q
da Independência e 769 da República.

Brasília, 13 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 7-69 da República..

quísa.

(19' NW).

parágrafo único. A execução da presente autorízaçâo fica sujeita às es~
típulaçôes do Regulamenta aprovado
pelo Decreto nc 51.'726, de '19 de fevereíro de 1963, e da Resolução CNEN
nc 1-63, de 9 de Janeiro de 19'63, da
Comissão Naoionalde Energia Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de quatrocentos e vinte cruzeiros (Cr$ ...
42.0,00) e será válido por dois (2) anos
a contar da data da transcrição no
livro próprio de Registro das Autorizações de pesquisa;
Art. 39 . Revogam-se as disposições
em contrário.
.

H. CASTELLO BRANCO

MaurCl

rnue«

H. CASTELLO BRANCO

MaurCl Thibau

DECRETO Nº 54.447 -

DE

13 DE

OUTUBRO DE 1964

DECRETO NQ 54.446 OUTUBRO DE

DE '13 DE

19&4

Autoriza O cuituuio brasileiro José Diniz a pesquisar- quartzo e mica, no
município de Santa Maria ao suaçui, Estado de Minas Gerais;

Autoriza a cidadã brasileira Alzira'
í/íeirú Froede a pesquisar peâras
coradas, no município de Te6filo
otoni, Estado de Minas Gerairs.

O Presidente da República, usando
da. atribuição que lhe confere o arO Presidente da Repúbltca, usando . tigo 87, nc 1, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
da atribuição que lhe confere o arde janeiro de 1940.<código de Minas),
tigo 87, nc L da Constituição, e nos
decreta:
têrmce do Decreto-lei. nv 1.9-85, de 29
de janeiro de 1940 <Código de Minas);
Art. 19 Fica_ autorizada a cidadã
decreta:
brasileira Alzira Vieira Froede a pesquisar pedras coradas em terrenos deArt. 1<;> Fica autorizado o cidadão
volutos, no lugar dencminado Bre- I
brasileiro José Díníz a pesquisariêo, distrito de Topázio, munlclpío de
quartzo e mica em terrenos devolutos
no lugar denominado Córrego da GaTeNil o otont, Estado de Minas Gemeleíra, distrito de São José da Sa-.
rais, numa área de -sessenta e sete
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bectares e oito ares <67,08 'ha) , delimitada por um hexágono irregular,
que tem um vértice a trezentos e
quarenta metros <340· m) , da confluência dos córregos Mosquito e Brejão
e. 'Os lados a partir dêsse vértice, OS
.seguinte.~ comprimentos e rumos magnéticos; trezentos me]tros (3nO m) ,
trinta e um graus sudoeste (319 SW)
lSeiscentos e cinqüenta metros (651)
m) , quarenta e quatro graus sudoeste
(449 SW); quinhentos e cinqüenta e
cinco metros (555 m) , _quarenta e eeís
graus sudeste (469 SE); novecentos
metros (900 m) , quarenta. e quatro
graus nordeste (419 NE); seiscentos
e oitenta e cinco metros (6-85 m) ,
sete graus e trinta minutos noroeste
(7l! 30' NW); quinhentos e quarenta
e cinco metros (545m), sessenta Ye
sete graus e quinze nrinutoa sudoeste
(67' 16' SW).
Parágrafo único:

A execução da
presente autorização' fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 51. 726-, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1'963, da Comissão Nacional de Energra" Nuclear.
Art. 2Q O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de seíscentos e oitenta (Cr$ 6&0,00) e será
válido por dois (2) anos a contar da
data da transeríçâo no livro próprtc
de Registro das Autoriz,ações de Pes-

qulsa..

Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1~64;
143Q da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

MaurO Thibau
DECRETO N° 54.44-8 OUTUBRO DE

D'E

13

DE

1964

Autoriza a Mineração Urandi S. A.
a lavrar minério de manganês no
município de rocaraoi; Estado da
Bahia.
'
O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar~igo 87, nv I, da Constttuíçâo e nos
"têrmos do Decrete-lei n Q.1.985, de 29
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de janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizada a Mineração Urandí S. A. a lavrar minério
de manganês em terrenos de sua propriedade no lugar denominado Cedro
- Santa Efigênia, distrito de Llcímo
de Almeida, rmunicípic de Ja., nrací,
Ests,d'O da Bahia, numa área de quarenta hectares trinta e cinco ares e
Oitenta e oito centiares (40.2-38 Ha) ,
delimitada por um heptágono Irregular, que tem um vértice no final da
linha quebrada que partindo da confluência dos córregos do Cedro e da.
Pedra Préta, tem os' seguintes comprimentos e rumos verdadeu'cs setecentos e dezenove metros (719m) ,
doze graus cinqüenta e oito minutos
sudoeste (1295-8'SW); e, duaem.os .8
noventa e dois metros (29·2 m) cínqüenta e cinco graus trinta tnmutos
sudeste 55Q30'8E); 'e, os lados :'0
heptágono irregular
a partir dêsee
vértice, tem Os seguintes comprfmen..tos e rumos verdadeiros': trezentos e
oitenta e seis metros (386m), quatro
graus quarenta minutos sudoeste
(4 Q4Q'SW); trezentos e oitenta e sete
metros e trinta centímetros (387,30nr)
setenta graus vinte e quatro minutos
noroeste (70Q24'NW,); duzentos e vinte e dois metros e trinta, minutos
(222,30m), setenta e quatro graus dezenove minutos noroeste (74919'NW);
quatrocentos e sessenta e dois metros
e quarenta centímetros (462,40m),
trinta e um graus cinqüenta e três
minutos noroeste (31953'NW); duzentos e três metros (203m), vinte e seis
graus cinqüenta minutos nordeste
(2f3 950'NE); cento e setenta metros e
setenta centímetros <l7Gm,70rrr), vinte e um graus vinte e seis minutos
noroeste (2,1Q26'NW ) mil e vinte me·
tros e quarenta e quatro centímetros
(1. 020,44m), cinqüenta e cinco graus
trinta minutos sudeste (55Q3'0'SE).
iEsta autorização é outorgada mediante as condições constantes do marágrafo único do art. 28 do t.iódtgo
de Minas e dos arts. 32, 33, 34 e suas
alíneas, além das seguintes C:' de outras constantes do mesmo Código,
não expressamente mencionadas neste decreto.
Parágrafo único.
A execução da
presente autorização fica sujeita às
"estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n Q 51. 726, de 19' dê
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fevereiro de 1963, da COmissão Nacional de Energi'R Nuclear.
Art. 29. O concessionário da auto-

rizaçãofica obrigado a recolher aos
cofres públicos, na forma üa lei, os
tributos que forem devidos à União.
no Estado e 3.>() Município, em cumprlmento do disposto no art. 68 de
Oôdígo de Minas.

Art. 39. Se o concessionário da au·
torteaçâo não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autorização de lavra será declarada caduca ou nula, na forma dos artigos

37 é 38 do Código de Minas.
Art. 49. As propriedades vizinhas
estão sujeitas às servidões ce solo e
subsolo para fins de lavra, na forma
dos arts. 39 e 40 do Código de Mi-

nas .

.8..'íG. 5Q O concesslonérlo da autorIzação será fiscalizado pelo Departamento Nacional da Produção Mineral

e gOo"'ará dos favores discriminados
no art. 71 do mesmo Código.
Art. 5 Q • A autorização de lavra

terá por titulo êste Decreto, que. será
transcrito no livro próprio de. Regfstro das Autorizações de Lavra, após
o pagamento da taxa de oitocentos e
vinte cruzeiros (Cr$ l320,..l :(}).
Art. 79. Revogam-se as dísposicões
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964;
143Q da Independência e 76Q da Repúblioa.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.449 OUTUBRO

n:e:: 1964

DE 13 DE

Renova o decreto n Q 49.260 de 17 de
novembro de 1960.

O presidente da República, usando
de. atribuição que lhe confere o artigo
87, nc r, era Constituição e nos têrmcs
do Decreto-Ie! ns 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Mtnasj , decreta..:
Art. lI' Fica renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 19 do Deereto-lei nc 9.605, d'e 19 de agôsto de
1946, a autorizaçã-o conferida ao cídadão .brasjjeíro Levíndo Gonçalves da
Silvá, pelo decreto número quarenta
e nove mil duzentos e sessenta
.

(49.260) de dezesste (17) de novembro
de m'I novecentos e sessenta (196(J),
para pesquisar mica no munícípío de
Santa Maria era Suaçuí, Estado de Mínas Gerais.
Art. 2Q A presente renovação que
será uma. via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de mil cruzeiros (Cr$
1.000,00) e será transcrito no livro
próprio de Reg-stro das Autorizações
de Pesquisas.
Art. 3i? Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964;
143i? da Independência e 761' da Repú-

blica.
H.

CASTELLO BRAN<X)

Mauro Thibau

DECRETONI' 54.450 Oun:tBRO DE

DE

13

DE

1964

Renova o decreto n Q 49.929 de 13 àe
janeiro de 19'61.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, nv I, da Constituição e nos têrmcs
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) ~ decretc:

Art. 19 Fica. renovado pelo prazo
ímprcrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do art. 19 do Decreto-lei nc 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à cidadã
brastle.re Maria. Cecilia de Macedo
Soares Ríttacher pelo decreto número
euarente e nove mil novecentos e
vinte e nove (49.929), de treze de Ja-·
neiro de mil novecentos e sessenta e
um (1961), para pesquisar calcário e
mármore, no muníctpto de Iporanga,
Estado de São Paulo.
Art. 29 A presente autorização que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil novecentos e oitenta cruzeiros cc-s 4.980,00)
e será transcrito no I'vro próprio de
Registro das Autorizações de Pesquisa.
Art , 3° Revogam-se as díspostçôes
em contrário,
Brasília, 13 de outubro de 1964;
143'? da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thioau .
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DECRETO NQ 54.451 -

PODER ExECUTIVO

DE 13 DE

'OUTUBRO DE 1964
RenOVa o' decreto nl> 49.893, de 12 de
[aneiro de 1961.

O Presidente da República, usando
de. atribuição que lhe confere o artigo
87, nc I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de janeiro de 1940 (Código de MInas), decreta:
Art. 19 Fica renovada pelo prazo
improrrogável' de um (1) ano nos
têrmos da letra b, do' art. 19 do Decreto-Ieí nc 9.605, de 19 de agôsto de
1946, a autorização conferida à c1de.dâ brasileira Mara-Cecília de Macêdo
goares Rittscher peio decreto número
quarenta e nove mil oitocentos e noventa e três (49.893) de doze (12) de
janeiro de mil novecentos e sessenta
e um' (1961), para pesquisar caicário e
mármore, no distrito e mumcípic de
Iporanga, Estado de São Paulo.
Art. zo A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco m'I cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) e será transcrito no }1vro próprio de Registro' das Autorizações de Pesquisa.

Art. 39 Revogam-se ias dísposíções

em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

'
CASTELLO BRANCO

Mauro. Thibau

DECRETO N9 54.452 -

DE 14 DE

OUTUBRO DE 1964

outorça à Companhia de Eletricida,

de do Estado da Bahia, etmcessõo
para distribuir energia elétrica e dá
outras providências.

O Presidente da República, usando
da atribuição que .lhe confere o artigo 87, Inciso I, da Constituição, e nos
têrmos dos artigos 10 e 11 do Decreto-lei nc 2.281, de 5 de junho de 1940,
combinado com o artigo 39 do Decreto-lei nv 3.763, ·de 25 de outubro de
1941, decreta:
Art. 19 E' declarada e, cessação da
exploração dos serviços de energia
elétrica .no Municípío de 'Senhor do
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Bonfim, Estado da Bahia. de que é
titular Erminio da Rín, em virtude
de declaração de usina termo-elétrt.,
ca apresentada no processo D. Ag.

nc

1.375~44.

Art. 29 Fica outorgada à Compànhía de Eletricidade do Estado da
Bahia, concessão para distribuir ener-

gia elétrica ao referido Município.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I Submeter à aprovação do Ministro. das Minas e Energia em três
(3) VIas, dentro do prazo de um (1)
ano, a contar da data da publicação
pêste Decreto, Os estudos, projetos e
orçamentos relatjvos às novas instalações.
II _ Assinar o contrato disciplinar
dia concessão dentro de trínta (30)
dias, contados da publicação do despacho de aprovação da respectiva minutas pelo Mmistrodas Minas e
Energia.
III _ Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados. pelo
Ministro das Minas e Energia executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e COm as modificações
que forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste 'artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 49 As tarifas de romectmentc
de energia elétrica serão fixe.das e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas do Departamento Nacional da
produção Mineral, com aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
Art. 5<:> A presente concessão vigorará pelo prezo de trinta (30) anos.
Art. 69 Findo o prazo da concessão, todos Os bens e instalações que,
no momento, existirem em função exclusiva e' permanente dos serviços
concedidos, reverterão ao Poder Concedente.
Art. 7Q A concessionária poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo únjco. A concessionária
deverá entrar com o pedido a que
se refere êste artdgo até seis (6) meses antes de findar o prazo de vigência da concessão, entendendo-se, se
não o 'fizer, que não pretende a renovaçãO.

IAros· DO iPoDER ExEcumo,

Art. 89 f:Ste Decreto entra em

vi~

gor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 14 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H. CASTELL{)· BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.453 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE

cceceue à Ibrasa - Indústria Bra51leira de Mármores S.A. autorização
para !Unci01U1"r'·como emoreea de

mineração,

o presidente da República, usando
da atnbuição que lhe confere o artigo 87, incIso I, de Constituição e n03
têrmos do Decreto-lei nv 1.985; de 29
de janeiro de 19~ (Código de Minas),
decreta:
Artigo único. E' concedida -à Ibrasa
Industria Brasileira de Mármores S.A.,
constituída por escritura pública de
20 de março de 1961, arquivada sob
nv 31.890, alterada por assembléia
extraordmárra arquivada sob número
37.450 na Junta Comercial do Estado
da Bahia, com sede 00 Cidade do
Salvador, autorização para funcionar
corno emprêsa de nuneraçâo, ficando
obrtgada a cumprir integralmente as
leis e reguíementos em vigor ou que
venham a vigorar sôbre o objeto desta autorização.
Brasília, H! de outubro de 1964;
1439 da Independência e 76? da RepúblIca.
H .: CASTELLQ BRANCO

Mau1'O Thibau

DECRETO N? 54.454 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE

Renova o Decreto n9 49.022, de 4 de
Outubro de 1960

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição e nos
.têrmos do Decreto-lei nc L 985; de 29
de janeiro de 1940 (Código de Minas).
decreta:

ArL 19 Fica, renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano nos
têrmos da letra "b", do art. l?-do
Decreto~lei nv 9.605 de 19 de agôsto
de 1946 a autorização conrerlda ao
cidadão brasileiro Custódio Netto Júnior pelo Decreto número quarenta e
nove mil e vinte e dois (49.022), de
quatr-o (4) de outubro de uil novecentos e sessenta (980), para pesquisal' galena, no município de Altami1'a- Estado do Pará.
Art. 29 A presente renovação" que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de cinco mil cruzeiros
(Cr$ 5.000,00) e será válido por um
ano a contar da data da transcrição
no Irvro 'próprio de Registro das Autorlzaçôes de Pesquisa.
Art. 31) Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 141 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 76'9 da República.
H. CASTELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N? 54.455 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE •

Renova o Decreto nO 49.895, de 12
de [aneirc de 1961

o presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Oonstituíçâo.ie nos
têrmos do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29
de janeiro de 194{) (Código de' Minas),
decreta:
Art. I? FIca. renovado pelo prazo
improrrogável de um (1) ano TIOS
têrmos da letra "b", do art. 19 do
Decreto-lei n? 9.605, de 19 de agôsto
de 1946, a autorização conferida à cídadã brasileira Maria CeciLa de Macedo Soares Rittscher, pelo decreto
quarenta e nove mil oitocentos e noventa e cinco (49.895) de doze de
janeiro de mil novecentos e sessenta
e um (1961), para pesquisar calcárec
e mármore no mumcípio de Iporanga
- Estado de São Paulo.
Art. 29 A presente renovação que
será uma via autêntica dêste Decreto,
pagará a taxa de quatro mil e CInqüenta 'Cruzeiros (Cr$ 4!.050,00) e será
J
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transcrito no livro próprio de Registro. <1a'3 Autorízações de Pesquisa.
.Brasílía, lo{! de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 dá República.
H. CASTELLo BRANCO

Art.. 39 .áevoeem-se as disposiçôes
em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439

da jndepenué, aia e 7tj-Y da Repúbhca.
H. CA~ ~r.LO· BRANCO

Mcuro Thibau

Mauro Thibau

DECRETO

DECRETO

N9 54.456, DE 14 DE
OUTUBRO DE 1~64

Autoriza d empréea de" mineração Esmeraldas de Conquista Ltda. a pesquisM corinãcm, llu mumcíp10 l1e
í/ítórus da
Conquista, Estado da
Bahia.

o Presidente da República, usando
.da atribuição qu- lhe contere o artigo
8'7, -nc T, da Constttuiçâ. e nos teimas do Decreto-lei ns 1.985, de 29 de
janeiro dE:' 1940 (Código de Mlnavj ,
decreta:
Art. 19 'Fica autorizada a emprêsa
de .míneraçâo Esmeraldas da conquista Ltda. :) pesquisar córíndon em
terrenos devolutas no lugar denomínado t.ageu.nho - >-_ U.c da. ti.bOla,
:'! trrto e mun' .íp.o
.e V' tóna da
C( nquista, Es ido da B.:lh:a,numa

de cu- OCEDio,: e oitenta hectares (48.0 ha) , delimitada por um
retãn.n..o que tem um ve-zice a dois
mtl selscen '
vinte m-trr-s
(2,620 m) , uo ~umo magnético de qua-

áree

rer'. e neve

65

u

~

(49~

NED·

do canto sudeste (SE) da casa de Ge:
don Patrício Chaves e os lados a
partir dêsse vértice, os seguintes compr.mentos e rumos magnéticos; oitocentos metros (3QO m) , cinqüenta e
três graus sudeste (53 SE); seis mil
metros (6.000 m) trinta e sete graus
sudoeste (3'7 9 SW) .
Pa- ágrafo
único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamenuto aprova-.
do pelo Dec.etc nv 5-1.726, de 19·· de
reve-etro
c 19-63 e da Resolução
'CNEN no '163, de 9 de janeiro de ...
11053 ,ri.- Comissão Na(;:o·l de Ener~
gia Nuclear,
Art. 29 O tvtnlo da autorização de
pesquisa, que será " I .a v a autêntica
deste Decreto. pagará a taxa de quatro mil oitocentos cruzeiros (Cr$ ...
4 800,00) e será vá" "o no.. dois (2)
anos a contar da data da traíscrição
nc ívro p óprio de Reg:stro das Aueonzeções de Pesqulsa..

N(l 54.457, »a 14 DE
OUTUBRO DE 19-64

Autoriza o cidadao
brasileiro soao
Julio ·de" Oliveira a pesquisar mzca
e quartzo, no município ae Santa
Maria do Suassuí, Estado de Minas
G-erais.

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

87, nv I, da Constatuíçâo e nos têrmos

do Decreto-Ieí nc 1.985, de 29 de janeiro de -1940 (Código de Minas), deereta:
Art. '19 Fica autorizado . o cidadão
brasileiro João
Julio de ouveue a
pesquisar mica e quartzo, em terrenas
devolutos, no LUgar denominado Córrego do pe-didínho, distrito de São
.Iosé da Safira, município de santa
Marta do Suassui, Esta-do ae M.i.na~
Gerais, numa á~ea de cento e emqüenta e seis hectares (15<3 ha) . de!1mitada por um retânguro que tem .im
vertíce a oitocentos e vinte e cinco
metros (825 m) no rumo magnético
setenta 'e quatro graus sudoeste, da
confluência dos córregos Perdid.nho
e Morcego e os lados divergentes dêsse vértice, os seguintes comprimentos metros (l.2úO m) , sessenta e dois
tos metros C. 20-0 rm , sessenta e doh
gr-aus cinqüenta minutos noroeste
(i32'? 50' NW); mil e trezentos metros
(l 300, mr . vmte e se·te graus. dez minutos sudoeste (270;. 10' RW); mil e
trezentos metros (1.300 m) , vinte e
sete graus dez minutos sudoeste ....
(279 10' SW).

Pa-ágrafo
único, A execução da
presente autorízaçãc fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 5-1.726, de 19 de
fevereiro de 19053, e da Resolução
CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de .,
1963, da Comissão Nacional de Ener..
gía Nuclear.
Art. 29 O título da autorização de
pesquisa, que será uma via. autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de mil
quinhentos e sessenta cruzelTOs
.
(Cr$ !.560,OO) e será válido por doia
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(2) anos a contar da data da trenscrtção no livro próprio ce Registro
das Autorizações de pesquisa.
Art. 3Q Revogam-se as disposíções
em contrário.
Brasília, 14 de outub-... de 1964,; ~43i?
da. 1).- - -,~.r' ~
~ e 76i? da ~epu:bhca,
li.

CASTELLO BRANCO

Ma';,"o Thioa';

- DEORETO NQ 54.458 - DE 14
OU~UBRO DE 1964

DE

Concede à cacbonítera Alencastro Limitada auotrização para tuncicmar
como empréea de mineração,

o Presidente da República, usando
da autorização que lhe confere o artigo 87, no l, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 194(} (Código de Minas), decreta:
Artigo único. E' concedida à Carbonifera Alencastro Limitada, co-nstituída por contrato arquivado sob
no 148.405, alterado sob no 153 303,
na Junta Comercial do Estado .co
Rio Grande do Sul, com sede na cidade de Pôrto Alegre, autortzação
para funcionar como emprêsa de mineração ficando <obrigada a cumprir
integralmente as leis e regulamentos
em vigor ou, que venham Q vigorar
sôbre o objeto desta Autorização.
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTEL.<:.O BRANCO
Mauro Thibau

SE) •

DEORiETO N9 54.459 -

OUTUBRO

çesquisar quartzo e nuneno de ren-e
.m terrenos em condomínio, nos quais
interessado é um do-s condôminos,
ao lugar. denominado Capâo da Se1''a . do Tamanduá, distrito de Macacos, município de Nova Lima, Estado
de Minas Gerais, numa área de duzentos e vinte e seis hectares e noventa e cinco ares (226,95 fia), delimitada por um polígono irregular .que
tem um vértice a duzentos e setenta
e três metros (273m), no rumo verdadeiro de setenta e dois graus sudoeste (72Q SW) do marco colocado
no pico do Morro Grande, a mil duzentos e cinqüenta e quatro metros
(1. 254m), de altitude e Os lados, a
partir dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: sets'centos e quarenta metros (640m).
cinqüenta e dots graus e trinta minutcsvnordeste ,(52Q 3{)' NE); cento e
setenta metros <l7:Om), cinqüenta e
seis graus e trinta minutos nordeste
(569 30' NE); cento e oitenta metros
(l80m) , setenta e quatro graus sudeste (749 SE); mil cento e trinta
metros (l.13üm) ,t1eZle<ssei,s graus e
trinta minutos sudeste (16Q au' SE);
novecentos metros (900m), sessenta
graus sudoeste (60Ç SW); trezentos e
oitenta e cinco metros (385-m), setenta e quatro graus suooeste xt-to SW);
duzentos e cinqüenta metros (250m),
oitenta e cinco graus sudoeste (859
SW) ; mil seiscentos e setenta e cinco metros (l.675m), trinta e seis graus
e quatro minutos noroeste (36',) 04'
NW); cento e vinte e nove metros
(l29m) , cinqüenta e cinco graus nordeste (55Q NE); mil cento e setenta
e cinco metros (l.175m) , setenta e
sete graus e trinta minutos (779 30'

DE

DE

1964

14

DE

Autoriza o cidadão

brasileiro Raul
Guimarães
a
pesquisar
quartzo e minério de ferro no município' 'de llova Lima7 Estado de
Minas Gerais.
MOUTão

o Preaíden te da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 37, nQI. da Constituição e nos
têrmos do Decreto-Ieí no 1.935, de' 29
de janeiro. de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art., 19 Píca ' autorizado o cidadão
rrâstleíro Raul Mourão Guimarães a

Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estlpulaçô es do Regulamento aprovado pelo Decreto nv 30.230, de 1 de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das .substâncías
a que se refere o art. 29 do citado
Regulamento ou de outras substàneles discriminadas pelo Conselho Nacional de Pesquisas.
Art.. 2Ç ,,) .título da autorização de
pesquisas, que será uma via autêntica dêste Decreto, pagará. a taxa de
ctois mil duzentos e setenta cruzeiros
(Cr$ 2.270,00) e será válido por dois
(2) anos a contar da data da Transcrição no livro próprio de Registro
dos Autorizações de Pesquisa.

ATOS DO PODER ExECU'XIVO

Art. 39 Revogam-se as disposições
m oontrérío .
Brasília- 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repúbjíca..
H.

CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DEORETO N9 54.460 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza o cidadão brasileiro Djahy
Farina Icomero a pesquisar caulim
no municipio de tâaçé, Estado do
Rio de Janeiro.

o

Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, no I, da Constituição e nos
têrmos do Decreto-lei nv 1.9'85, de 29
de janeiro de 1940 (Oódlgc de Minas), decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Djahy Parina Romero a
pesquisar caulím em terrenos de propi-lecade

de

Willy

Schoch,

Martm

Bucher e Luize 'I'appasser, no lugar
denom'nado Parque Nossa Senhora
da Ajuda, distrito de Guapimirim, munícípio de Magé, Estado do Rio de
Janeiro, .numa área de três hectares
e dezessete ares (3,17 ha) del.míteda
por um polígono retilíneo irregular,
que tem um vértice a sete metros
(7m) no rumo verdadeiro de cquarenta graus noroeste (409 NW) do cruznmento dos eixos das Estradas qumze (15) e dezesseis (16) e os lados'
a partár dêsse vértice, os seguintes
comprimentos e rumos verdadeiros:
cento sessenta e Um metros e trinta
centímetros (16L30m), noventa graus
noroeste <90 QNW); duzentos metros
(20Dm), zero grau noroeste (09NW);
cento cinqüenta e um metros e noventa. centímetros fl51,gOm), oitenta
e nove graus nordeste (899 rfE); cínquenta e seis metros (56m) , trinta e
dois graus trinta minutos sudeste
(32930'SE); cento e cinquenta metros
(l50m) , sete graus trinta minutos sudoeste (7930'8W).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização nce sujeita às
est'pulaçôes do Regulamento aprovado pelo Decreto no 30.230, dele? de
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como a&SOceado de qualquer das substâncias a
que se refere o ert. 29 do citado ~e~

51

gulamento ou de outras substâncias
díscrímínadas pelo Conselho Nacional
de Pesquisas.
Art. 20. O título da autorização de
pesquisa. que será uma' via autêntica
dêste Decreto, pagará a taxa de trezen tos cruzeiros r Org 300,00) e será
transcrito, no livro. próprio de Regia(;;0 das Autorizações de Pesquisa e yá-·
lido 'por dois (2) anos.
.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República~
H. CASTELLO BRANCO

MaurO Thibau

DECRETO N9 54.461 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza a Usina Queiroz Junior S ..
A.' - Indústria Siderúrgica a pes_
quisar minério de ferro, no Município de ttiunrito, Estado de Minas
Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar.,
tígo 87, nv I, da Constdtuíção e nos
têrmos do Decreto-lei n'' 1<985, de 2e.
de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
. Art. 1° Fica autorizada a' Usina.
Queiroz Junior S. A. - Indústria.
Siderúrgica a pesquisar minér io de
ferro, em terrenos de propriedade de
Marcos Carneiro de Mendonça e cu,
tros, no lugar denominado Retiro do
Sapecado, distrito e município ie
Jts.bírtto, Estado de Minas Gerais,
numa área de dez hectares e oitenta
e nove :ares (10,89 ha) , delimitadà
por um polígono mistlltneo que tem
um vértice a setecentos e trinta me.,
tros (130m), no rumo verdadeiro de
trinta e seis graus quinze minutos
sudoeste (36915' SW) do pico do t-a,
birito e os lados, a partir dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e ru,
'mos verdadeiros: trezentos e quaren,
ta e quatro metros (344m), quinze
graus trinta minutos sudeste <15° dO'
SE); trezentos é sessenta e cinco
metros (365m}'," quarenta graus trín;
ta minutos sudoeste (409 30' SW);
quatrocentos e· vinte' e três metros
(423m), cinqüenta e três graus trinta minutos nordeste (53°30' NW);
quatrocentos' e vinte e três metros
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(423m), quarenta graus nordeste
(400 NE); duzentos e trínta e cinco
metros (235m), sete graus nordeste
(79 NE); o lado mistalineo da poligonal é constituído pela cêrca de divisa da propriedade, com .terrenos de
Manaur Rahme compreendido entre
a extremidade do último lado retilínec acima descrito e o vértice· de
partida.
'
Pa.ugrafo único. A execução:' da
presente autorização fica sujeita às
astípulações do Regulamento ttprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19'
de fevereiro de, 1963, e da Resotucâo
CNI!."'N 1/3, de 9 de janeiro de 1%3,
da Oorrnssãõ Nacional de Energia
Nuclear.
Art. 2° O título da autorização de
.'Pesquisa que será via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 30G,OO) e será vá..
lido por dois (2) anos a contar da
.data da transcrição no .Iívro próprio
de Registro das Autorizações de .J?es_

renta e dois minutos e quarenta se.,

gundos (310 42' 40") do canto nor.,
deste (NE) do Pavilhão das ínstala.,
çôes e engarrafamento de "Tu-c;' -

Indústria de Bebidas e Conexos S.
A. e os lados a partdr dêsse vérbice,
os seguintes comprimentos e rumos
magnéticos: quarenta metros e vinte
e cmco centímetros (40,25m), 'finte
e oito graus e quatro minutos sudo,
este (28°04' SW); dezenove metros
(19m), cinqüenta e dois graus e trm.,
ta e dois minutos noroeste
.
(52932' NW); quarenta e três metros
e cinqüenta centímetros (43,50m),
vinte e oito graus e vinte e cinco
minutos nordeste (28°25' NE); dezenove metros (19m). quarenta e três
graus. e trinta minutos sudeste .....
(439 30' SE).
Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento apr-ovado pelo Decreto no 51. 126, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resohtcão
quisa ,
_ CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de
Art. 3° Revogam-se as disposições
19ti3, da Comissão Nacional de gner.,
em contrário.
gi.r- Nuclear.
Art. 29 O título da autortzacâo de
Brasília, 14 de outubro de 1964;
pesquisa, que será uma via autênti9
1439 da Independência e 76 da ReC8, dêste Decreto, pagará a taxa de
pública.
trezentos cruzeiros (Org 300,00) e se,
1-:. CASTELLO BRANCO
rã válido por dois (2) anos a contar
Mauro Thib'au
da datada transcrição no livro próprio de Registro das Autorizações de
Pesquisa.
Art. 3° Revogam-se as dísposíçôes
DECRETO N° 54.46-2 - DE 14 DE
em contrário.
OUTUBRO DE 1964
Brasília, . 14 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re·
Autoriza o cidadão' brasileiro Rapública.
phael Garzouzi a pesqUlsar água
miner-al, no Município de Diadema,
Estaào de São Paulo.

o Presidente da -Repúbüca, USando
da etràbuíçâo que lhe confere .c artigo 87, nc I, da Oonatituicâo e nos
têrmos do Decreto-Ieí nv 1.985, 'de 29
de janeiro de 1940 (Código de Mínas), decreta:
Art. 1'? Fica autorizado o cidadão
brasileiro Raphael "Garzousi e pesquisar água mineral em terrenos de
sua. propriedade no lugar denominado Sítio Casa Grande, dístritc e
município de Diadema, Estado de
São Paulo, numa área de sete ares
e setenta e cinco centiares
"
(0,0775 ha) , delimitada por um PQIígono irregular, que tem um vértice
a vinte e um metros' e oitenta e três
centímetros (21,83m), do rumo magnético de trinta e um graus e q'.la~

a.

CASTELLO BRANCO

Mauro '7'hib'au

DECRETO

N9

54.463 -

OUTUBRO

DE

14

DE

DE 1964

Autoriza o oidadão brasileiro Manoel
Batista Sampaio a pesquisar mmé-:
rio de ferro, minério de mamçamés
e aeiomna no município de Betim,
Bstsuio de Minas Gerais.

O presidente da Repüõjica. usando
da atribuição que lhe coufr-re o :'L~T·i
go 87, nv I, da
oons-nuícão c nos
têrmos do Decreto-lei nv ;.985, de 29
de janeiro de 194() (Código de Minas). decreta:
Art. ':'9 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Manoel Batista Sampaio a
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pesquisar minério de ferro. minério tos e quinze metros (415m), setenta
de manganês e dolomtta em terrenos
e cinco graus quarenta .nmutoa norde sua propriedade no lugar denormdeste (759 40' Ng); duzentos e nonado Bela Vista, distrito de Sarzedo,
venta metros (290m) setenta e cinco
município de Betím, Eatado de Minas
graus vinte minutos sudes!e ,,7,)0 20'
Gerais, numa área de trezentos- e
SE); cento e setenta metros ~170m)
quarenta e quatro néctares e sessensessenta e três graus quarenta rni~
ta e sete ares (344.67 ha) , delimitada
»utos nordeste (639 40' NE),
por .íois polígonos irregulares, o priParágrafo único.
A execucâo da
meiro, tem um vértice a mil juatropresente autorização fica .suterta as
centos e quarenta e cinco metros ..
estipulações do Regulam-n-o -3.prOVCl.(1.445m) no rumo vinte e Um graus
noroeste (21l.J NW); da estaca nume- . do pelo Deore.o no ,SI. 726, de 19 de
Resolução
fevereiro de 1963, e de.
1'0 sete (7) do segundo polígono que
C:NEN no 1-63 de 9 de janeiro' de
por sua vez tem um vertdce no mar1983, da Comissão NactonalvJe .snerco geodésico dos Três Irmãos t: os
gia Nuclea-r.
lados a partir dêsse vértice os segníntes comprimentos e rumos verdadeiArt. 29 O titulo da autorização de
ros: F' polígono: seiscentos e quarenpesquisa. que será uma V:<1 autênuca
ta e cinco metros (6<i:5m), trinta e
dêste Decreto, pagará a taxa de teês
um graus noroeste
(319 NW); quimil e quinhen tos cruzeiros (Cr$ ...
nhentos e trinta e nove metros ...
3.500,{)()) e será válido por dois (2)
(539m), quatro graus
nordeste (4Y anos a contar da data da transcrição
NE); se.acentos e cinqüenta .e dois
no livro próprio de Registro das Aumetros '(652m), cinqüenta e seis graus- torlzaçôes de pesquisa.
noroeste (56'? NW); duzentos e emqüenrn e cinco metros (255m) , ,trinArb. 39 Revogam-se as dispostçôes
ta e quatro graus sudoeste (349 SW) ;
em contrário.
quatrocentos e vinte e oito metros
Brasília, 14 Ic outubro de 1964;
(428m) , cinqüenta e seis graus surtes1439 da Independência e 769 da aete (569 SE;; quíuuentos .e trinta e
pública,
nove metros (539m), quatro graus eudoeste (49 SW); seiscentos e -etenta
H. CASTELLQ BRANDO
metros (670m), trínta.e um . graus
sudeste (319 SE); trezentos e trinta
_MaU'To Thibau
e dois metros (332m~ sessenta e nove
graus nordeste (699 NE); ---:- 29 po ..
Iigono: mil e seis metros (1. OD6m),
setenta e oito graus quarenta e emco
DECRETO N9 54.464 - DE 14 DE
mmutos nordeste (789 45' NE); seiscentos e cinqüenta metros (650m),
OU'ruBRo DE 1964
dezessete graus noroeste (1'1 9 NW);
quatrocentos e cinqüenta metros .. "
Autoriza o cidadão inoeueno C?óvis
(4:50m), treze minutos nordeste (13'
Rama1lho Ribeiro Dantas a pestiuiNE); seiscentos. e quinze metros '"
ear gipsita no muaucuno de Botlocó,
(615m), setenta e um graus 'noroeste
(71'! NW); oitocentos ~ três metros
Estado -te Pernambuco.
(303m), dezenove graus sudoeste (199
SW); trezentos e vinte metros ., ..
o Presidente da República, usando
(320m), setenta e um graus noroeste
da atribuição que lhe confere o ô..r(719 NW);
seiscentos e sessenta e
tigo 87, nv I, la consntuicao e nos
cinco metros (665m;, sessenta e nove
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de 29
graus sudoeste (699 SW); mil cento
de janeiro de 1940 (Có-digo de ~.\I'li
e vinte e dois .metros (1.122m), oítennas), decreta:
tae. três graus sudoeste wa9 Sw r :
Art. 19 Fica autorrzad., o cidadão
trezentos e noventa e sete metros
(397m), sete graus sudeste (79 SE);
brasileiro Clóvis -. . Ramalho
~ibe:':ro
Dantas e pesquisar grpstta em terrequatrocentos e quarenta e cínco -nenos
de
propriedade
de
José
Pereira
tros (445m). oitenta e três graus norGalvão l10 lugar .Ienomínado Somdeste (839 NE); seiscentos e .nrent.a
brio, distrito e município de Bodocó,
e sete metros (687m). setenta e três
Estado de Pernambuco, numa ár ea de
graus sudeste (739 SE); quatrocen-
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ctnqüenta e 'oito hectares sessenta e
um ares e setenta e quatro centiares

DECRETO N9 54.465 OUTUBRO

DE

14

DE

DE 1964

(58,6174 ha) delimitada por um polí-

gono irregular, que tem um véruce
Autoriza o cidadão brasileiro Francis..
no cruzamento das codcvías de FeiCo Luiz d{l Silva Campos ~~ pefiquitóría e Ourícurl e de Jpubí a Sipauba
sar calcàric e quartzo no municnno
e os lados a. partir dêsse vértice, os
de Pompeu, Estado de Minas' Gerais.
seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quinhentos e quatorze metros (514m) , sessenta e nove graus
o Presidente da República, usando
sudeste (699 SE) cento e trinta meda atribuição que lhe oonfei-e o art
tros U3Dm), setenta e sete graus su87, no L da Constituição e nos têrdeste (7'(1 SE); cento e oito metros
mos do Decreto-lei n9 1,985, de 29 de
janeiro de 194Q (Códig-o de Minas),
(108ro) , trinta e três graus no-deste
(33 Q NE); setecentos e vinte metros
deereta ;
(720m). setenta e nove .graus sudeste
Art. 19 Fica autortaacto o cidadão
(79 Q SE); quatrocentos e vinte mebrasileiro Francisco Luiz da Silva
tros (420m). quatroze graus nordesCampos a pesquisar oalcárro e quartte (14Q NE); novecentos e noventa e zo, em terrenos de SUa· propriedade,
quatro (994m) metros, setenta e sete no imóvel Fazenda Indostão. distrito
graus noroeste (77Ç1 NW); cento e OIde Silva Campos, munícíutc de Pomtenta e cinco metros' 085m) , vinte e
peu, Estado de Minas G81'alS, numa
9
dois graus sudoeste (22 SW); cento . área de duzentos e trinta e um hece cinqüenta e sete metros (l57mJ,
tares (231 ha) , delimitada por um posessenta e nove graus trinta nínutos
lígono irregular que tem um vértice
noroeste (69(> 30' NW); .vínte e nove
a três mil e sessenta metros (3,060
metros ·(29m). vinte e· dois graus sum) , no rumo magnético DIta graus S\lM
doeste (22ll SW); cento e cinqüenta
deste (8° SE) da confjuêncía dos córmetros 05Qm) , sessenta e nove graus
regos Brito e Barreiro e os lados, a
q
trinta minutos noroeste (69 30' NW);
partir dêsse vértice, os seguíntes.comtrezentos e vinte e três metros
primentos e rumos magnéticos: -míl e
(323m), vinte e cinco graus sudoeste
quinze metros 0.015 f i l, setenta e
cinco graus. trinta minutos sudeste
(25' SW).
(759 SO' SE); novecentos e trinta me ..
Parágrafo único. A execução da
tros (930 m) , trinta e quatro graus
presente autcrizaçâc fica sujeita às
nordeste (340 NE); quínhemos e trinta metros (530 m) . sessenta e se-s
estipulações do Regulamento aprovagraus trinta minutos sudeste '660 BO'
do pelo Decreto rill 51.726, .ie 19 de
SE): mil quatrocentos e setenta e cinfevereiro de 1963, e da Resolução
co metros 0.475 m) , trtnta e um
CNEN no 1-63. de 9 de janeiro de
graus trinta minutos sudoeste <:no 31'
1963. da Oomíssâo Nacional de EnerSW); mil quinhentos ;. noventa megia Nuclear.
tros (1.590 m) , setenta e seis graus
trinta minutos noroeste 0:7li o 30' NW);
Art. 2ll O 'dtulo da autorização de
quatrocentos e quarenta metros 144{}
pesquisa, que será uma via autêntica m)
, trinta e dois graus sudoeste 1320
dêste Decreto, cagará a taxa de qui-- SW1; setecentos metros :·'700 mr . senhentos e noventa cruzeiros .crs ..
tenta e dois graus sudoeste (72° SW) ;
590,00) e será válido por dois (2)
seiscentos e dez metros (61() mr , vinte
anos a contar da data da transcrí.. ..e um gT2"~lS noroeste (210 NIiV); mil
çâo no
jvro próprio de- Registro das
se'.~~~~1tos e sessenta e omc., metros
(1.665 m) , sessenta e seis graus norAutorizações de Pesquisa.
deste (660 N:E) .
Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
parágraf-o únteo. A éxecução da
autorização fica sujeita às
Brasília, 14 de outubro de 1964; presente
estipulações do Regulamento aprova:1439 da Independência e 76? da Re~
do pelo Decreto nv 30,230, de 19 de
pública.
dezembro de 1951, uma vez se verifique a existência na jazida, como associado de qualquer das substâncias
H. CASTELLQ BRANCO
a que se refere o art. 2? do citado
Mawro 'Thibau
Regulamento ou de outras substâncias
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discrÚninadas' pelo conselno Nacional (apenas o munícíp'o de Aquldauana)
e ce Campo Grande (exceto os mude pesquisas.
nlcíptos de Ponta Porã, Caíapó e
Art. 2\l O titulo da autorização de
Amambaü separando-as do restante
pesquisa, que será uma via autêntica
do Estado e alcançando a linha divi ..
dêste decreto, pagará a taxa de dois
SÓfia Mato Grosso-paraná, prossemil trezentos e dez cruzeiros (Cr$ ...
guindo por esta. até a fronteira com
2.310,00) e será vájída por dois (2)
o Paraguai.
anos a contar da data da transcrição
b) Aragarcas, em Mato Grosso; pano livro próprio de Registro das Autoranã, em Goiás; Arari, Oururupu, Carizações de Pesquisa.
'
Art. 39 Revogam-se 3S disposições rolina e ROsário, no Maranhão; Tutoja no Piauí.
em contrário.
c) Ilhas da Trindade, Fernando de
Brasma, 14 de outubro de 1964; 1439
Noronha. Abr6lhos. Rocas e Arvoredo;
da Independência e 76\l da Repúd) Far6~s e Rádio-Faróis de: ponta
blica.
de jfacolomt, preguiças, Araçagi, gantanr e São João, no Maranhão: Ge ..
H. CA5TELLO BRANCO
rícoacoara no Ceará; Calcanhar, PonMauro Thibau
ta do Mel e Sã oRoque, no Rio Grande do Norte; Garcia' d' Avila, na Bahia; Castelhanos, Macaé, Cabo Frio
DECRETO N\l 54.466 - DE 14 DE
e Bão Tomé, no Estado do Rio de JaOUTUBRO DE 1964

r:~o~eM~~;aP~u~~~t;o~oA~~igo~Oc~~:

Regulamenta dispostivo da Lei nú- chas e Paranaguá, no paraná: sanmero 4.328, de 30 de abrtl de 19,54
ta Marta, paz e Naufragados, em San(Código de Vencimentos dos Milita Catarina; Albardão, Chuí, Mostartares) .
'das e 'I'ramandaí, no Rio Grande do

- O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo 87, inciso I, da Constituição Federal e tendo em vista o Art. 32 da
Lei número 4.328, de 30 de:' abril eLe
1964, decreta:
Art. 19. para .erctto do que prescreve a Seção IH, do Capitulo II do
Título I da Lei nv 4.328, 'de 30 de
abril de 1964, são classificados, nas
categorias abaixo especificada toas seguintes Ioeahdades:

I -

Categoria A

a) As localidades situadas no terrítór:o nacional na região a Oeste da
linha cenomínada Alfa, que partindo
do litOfó:tl acompanha sucessivamente
OS hmítes Interestaduais entre Maranhão..pará, Maranhão-Goiás, PiauíGoiás e Bahia-Goiás, até mnett- para
WB'W.. earacteríza.ndo-se então pela
linha divisória entre a zona fisiográficb. do Norte Goiano e as de Paraná
e alto Tocantins, prosseguindo pelos
Iimu.es interestaduais de Goiás e Mato
Grosso, até .e sede municipal -de Barra
do Garças. que deixa ao Sul ao penetrar em Mato Grosso, em Mato
Grosso, a linha Alfa contorna as zonas fisiográflcas de Poxoreu, Rio Pardo e, em parte, as daEllcosta Sul

Sul.
Excetuam-se na região acima, as
Iocal-dades de Manáus. Macapá, as
situadas nas' zonas fístográfícas de
Bragantdna e do Salgado, inclusive
Belém e as sedes municipais de Cuiabá, Ladácío, Ponta. Porâ e, Corumbá.

II -- categOria B
As localidades situadas na região compreendida entre as linha Al~a
acima descrita e a linha denominada
Beta que partindo do litoral da Bahia,
ee caracteríza pelos limites das zonas
trs'ográücás do RecôncavO, Feira de
Santana, .jequié e Oonqu'sta. face ao
Norte e Oeste, até os limites interestaduais de Bahia-Minas Gerais. Em
Minas Ger.aís ÚCG:X:;3~!19. 0.3 Iímttes
das zonas risiográficas de Itacambíra
e Montes Claros e Co município de
Buenópolis, os dois primeiros face a
Sudeste e o último. face a Sudeste
e sul. Prossegue pelos limites dos mumcípíos de Lassance pn-apora, face 21:0
Sul e Oeste, eontánuanoo até os hmítes COm Goiás ao longo da divisória
dos munícnnos de São Româo e Ijnaf,
face ao Sal. continua pelos limites inte! estaduais de Minas Gerais-Goiás,
Minas Gerais-Mato Grosso, Sã-o paulo_
Mato Grosso e Mato oro.so-r-araná. até Os limites do município de
Cruzeiro do Oeste, quando penetra no
a)
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Paraná. No Paraná. contorna, pelo
Norte e Este o município de Cruzeiro
do Oeste, para, em seguida deünír-se
pelos seguintes limites intermunicipais;
Goio

Erê-Oampo

Mourão,

Guaíra-

Campo Mourão, cascavel-Campo Meurã-o, Cascavel-Guaraníeçu, até o rio
Iguassu, que remonta -i,l"é a ros do rio
Chopím, cujo curso acompanha como
a de seu formador, Rio jsundc.ra, até
ta

nascente dêste no mozrc do Vigia

(divisa

30m

Santa

Catarina).

Em

esanta Catarina caracteriza-se pelos
limites entre as ZOna6 Iisíográficas do
Oeste e do Rio do Peixe, até 08 limites com o Rio Grande dQ Sul. No Rio
Grande do Sul a linha atravessa a
zona. fisiogtáríca do Alto Uruguai
(deixa a Este o munícíp.o de Erechim) prosseguindo peles limites das

zonas físíográfícas do Alto UruguaiPlanalto Médio, das Missões-Planalto
Médio, continuando pelos .dimites intermunícipaij, de General Verga.s-Tupaceretá, General Vargas-São Pedro
do Sul, Cace qui-santa Maria, Cacequi-São Gabriel, Rosário do Sul-São'
Gabriel, D. Pedrtto-Lavras do Sul e
D. Pedrito-Bagé.
o) As situadas na Serra dos Aimo ..
rés, na zona Pís'ográflca do Norte,

no Estado do Espírito Santo e na zona
Flslográfica do Extremo Sul, na Bahia..
c) Belmonte, Canavíeiraa, 'Marago'gtpe e Nazaré, na Bahia; Pirapora e
Itabirlto, em Minas Gerais; Itapemirim; no Espírito Santo: Paratl e São
João C'a Barra. no Estado. do Rio dê
Janeiro; Imbituba. em santa Catarina; Santa Vttórte do palmar, São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul;
a, Ilha Rasu, estação Rádio Goníométrtca de Salinas de Margarida
e Rádio Farol de Rio Grande.
,
e) Localidades de Manâus, Macapá,
sedes mun'cípaís de Cuiabá, Corumbá,
Ladátío e ponta Porã e as situadas
nas zonas fisiográficasce Bragantina
e do Salgado, inclusive Belém.
Constituem exceções na região as
Iocahdedes de portaleza. Natal, João
Pessoa, Recife. Ohnda, Campina Grande, Maceió, Aracaju, Campo Grande,
Goiânia, Anápolis, as_ sedes municipais de Santo Angelo, Alegrete, Livramenta, Uruguaiana e D. Pedrito, e o
Distrito Federal.
Art. 29. Missão ou comissão de earáter transitório para efeito da Gratífícacâo de Localidade Especial, são
as determinadas por autoridade competente, COm objetivo específico, e para

cujo cumprimento tenha o militar de
se afastar de sua' sede normal para
o local onde devam ser cumpridas.
I? Não são consideradas missões
ou comissões transitórias as de estudos, previstas nos currículos escolares,
e as que importam em permanência
Inferior a vinte e quatro horas em 10caltdade especial.
§ 2?
Se a organização de origem
estiver situada. em localidade especial,
ao militar será abonada sõmenteva
gratífícacão correspondente à de maior
categoria, se fôr o caso.
Art. 3°. O presente Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as. disposições 'em contrário..
Brasília, 14 de outubro de 1964; 143?
da Independência e 769 da República.
-

"ã

H, CASTELLO BRANCO

Ernesto de Mello Baptista
Arthur

da

Costa e Silva

Nelson Freire Laven.ere Wanderley

DECRETO N9 54.4U7 -

DE 14 DE

OUTUBR'Ü DE 1964

FiG-al autorizado o cidadão brasileiro
Arthur Hermam. Lusuiçren: a pesquisar calcário e fosfato, n.o munIcípio
de Lçaraçu, Estado de Pernambuco.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere il art.
87, nv L da Constituição e- 110S têrmos do Decreto-lei ui! 1. 985, '1e 29 de
janeiro de 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro Arthur Herman Lundgven,
como Administrador do Condo.niruo
da propriedade "Santa Cruz", a pesquisar calcário e fosfato em terrenos
de propriedade dêsse condomínio. no
lugar denominado Santa Cruz, dístrtto e município. de rgaracu, -Estado de
Pernambuco, numa área de sreaentcs
e onze hectares e quarenta e nove
ares (311,49 ha) , deumitaôa por um
polígono h-regular, que tem U111 vértdce a duzentos e setenta e sete metros
e sessenta centímetros (277,60 m) , no
rumo' magnético da trmta graus e
vinte e quatfo mmutos sudeste (SUO
24' SE), do marco ::J.'111OméLrlc.) núme-.
1'0 vínte e sete (Km 2"') c18.- rodovia
Br-ll (Recife-João Pessca.i e Os ktdos a. partir dêsse vértáce, Os seguín-
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tes comprimentos e rumo, magnéticos: novecentos e cinqüenta. e um metros (951 m) , onze graus e três minutos sudoeste 01903' SW)-;, mil oitocen-.
tos e quarenta e quatro metros e cinqüenta centímetros (1.844.50 fi), trinta e sete graus e dezenove "mínutos
sudeste (37 0 19' SE); quatrocentos e
vinte e quatro metros t424 m) , ses·
senta e oito graus e quarenta e quatro minutos nordeste (68 0 44' NE);

quatrocentos e quarenta f seis metros
e oitenta e cinco centímetros ',<!46,85
m) , cinqüenta e sete gl''lU,s e treze
minutos sudeste (570 13' SE)· quatrocentos e sessenta e sete metros e trinta e um centímetros (467,31 m) , emqüenta e sete graus e quarenta e tiove minutos nordeste (57 0 49' NR) ; duzen tos e sessenta metros (2nD m) ,
setenta e cinco graus e nove mmutos
sudeste <75° 09' SE); quinhentos e
trinta e quatro metros e .Jnqüenta
centímetros (534,50 mj , vinte t: .dois
graus e treze minutos nordeste (22°
13' NE); oitocentos .;: vinte e seis me~
tros (826 m) , sessenta e- quatro-gra us
e quarenta e nove minutos noroeste
(64° 49' NW); trezentos e dez metros
(310 m) , cinqüenta graus e dezessete
minutos noroeste (50 0 17' -J\Tvn; duzen tos e setenta e dois metros e trinta centímetr-os (2'l2,30 m) , doze graus
e cinco minutos sudoeste i12 G 05' SW):
cento e oitenta e seis metros e Sêtenta e cinco cerrtdmetros (186, 75 rol,
quinze graus e trinta e <'0'05 minutos
sudoeste (15° 32' SW); setenta e nove
metros e cinqüenta centímetros (79,50
mj , trinta e nove graus e dezessete
minutos sudoeste (3go 17' SW); duzentos e dezoito metros e sessenta e
oito centímetr-os (218,68 mi , oinqüen. ta e nove graus e vinte e três minutos
noroeste (59° 23' NW); seiscentos e
quarenta metros (640 m) , oito graus
-e quarenta minutos norleste (8° 40'
NE); setecentos e trinta e quatro metros (734 m) , 'quinze gra'.1s e trinta e
sete minutos noroeste (ljO 37' NW);
quatrocentos e seis metros '8 noventa
e cinco centímetros (406,95 m) , setenta e oito graus e cinqüenta e três nnnutos sudoeste ('78° 53' SWJ; oítocentos e trinta e cinco metros e trinta
centímetros <835,30 m) , sessenta e upi
graus e trinta minutos noroeste (610
30' NW).

Parágrafo' único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto n? 51.726, de 19 de
fevereír., de 19-63, e da .Resolução
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CNENn9 1~63, de 9 de janeiro de 1963,
da Comissão Nacional de Energia Nu"
clear ,
'
Ant. 29 Q. título da autorfzaçâo de
pesquisa que será uma VIa autêntica
dêste decreto, pagará a taxa de três
mil cento -e vinte cruzeiros (Cr$.
3.120,úl}) e será válido por dois (2)
anos a contar da data da transcrição
no livro próprio de Re€tist...ro das Autorizacões de Pesquisa.
Ah. 39 Revogam-se as disposições.
em contráa'ío .
Brasília, 14 de outubro de 1964; 143Q
da Independência e 76') da Repú..,
blica ,
H. CASTE.LLO BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N-,9 54.468
OUTUBRO DE

DE

14 DE

1964

Outorga concessão à compxnhia Estadual de Energia Elétrica, para âistriõuir energia elétrica no Mumczpio
de Sobradinho, e dá outras proui-

aenctae.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, inciso I, da Constituição, e
nos têrmos dos arts. 139 e 150 do CÓ'"
dígo de águas (Decreto n.o 24.64-3, de
10 de julho de 1934, decreta:
Art. 1.<:' E' declarada a cessação, para os efeitos do art. 139,~ § U" do
Código de Aguas, da exploração dos
serviços de energia elétrica no Município d-e Sobradinho, Estado do Rio
Grande do Sul, a cargo de zusso &
Cia., em virtude de declaração de
usina termoelétrica,
aprovada pela
Divisão de Aguas, em 9 c.e dezemcrc
de - 1941.
..
Art. 2.9 E' outorgada, à Companhia
Estadual d-e Energia Elétrica, conces-.
são para distribuir energia elétrica, :.10
referido mumctp;o ,
Art. 3.9 A concessão ora transferida
vigorará pelo prazo
de trinta (30)
anos.
Art. 4.° Fica a concessionária au-.
tortzada a ampliar as obras e instaIaçôes existentes na sua zona de conCf.SSaO, desde que satisfaça as seguíntes exigências:
I -- Apresentar à Divisá-o de Aguas,
do, Departamento Nacional da Produção Mineral, do Minístérío das Minas
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e Energia; os planos, projetos e orçamentos das novas obras e tnstaJações.
n ....... Iniciar e concluir as obras
mos prazos que rorem fixados pelo

Ministério das Minas e Energia, exeC·"
-- ia-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modificações que
forem autorizadas.
Art. 5.'? As -tarífas de fornecimento
.de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente pela Divisão de
Aguàs, do Departamento Nacional da
-r-rcducõo Mineral, COm aprovação do
Ministro das Minas e Energ:.:..
Art. 6.9 o presente Decreto entra
e: vto--r na data ce sua publicação,
revogadas as
.dísposrçôes em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964;
143.9 da Independência e 76.9 da Re-

-públíca.
H.

GASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.9 54.469 -

'DE 14 DE

OUTUBRO DE 1964

/Outorga à Companhia EstJr:tdual de
Energia Elétrica concessão para
distribuir energia elétrica.

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

tigo 87, inciso I, da Constituíçâo, e
nos têrmos do arb. 5.9 do Decre,to-Iei
n.c 852, de 11 de novembro de 19'3,&
e do art. 3.9 do Decreto-lei número
3.7-63, de 25 de - outubro de 1941, de-

creta:

Art. V~ E' outorgada à Companhia
.Estadual de Energia Elétrica oonces.são para distribuir energia .elétrrca
no Município de Candelárta, Estado
do Rio Grande do Sul, ficz,ti(lo autortzada a construir sistemas de
transmissão e de distribuição.
§ 1.9 A energia elétc'lca será supri.da pelo sistema .Iacuí-Oanastra-São
.Jerônímo .
§ 2.9 Em portaria do Ministro das
JMina,s e Energia, após
aprovação
dos projetos, serão determinadas as
'características técnicas das instalações.
Art. 2.9 A concessionária deverá satisfazer as seguintes exigências:
I - SUbmeter à aprovação do Mi.nístro das Minas e
Energia,
em

três (3) vias, . dentro do prazo de
cento e oitenta (1.80) dias, a contar
da -data da publicação dêste Decreto,
Os estudos, projetos e orçamentos relativos aos sistemas de tra-nsmissão e
de dístríbui-ao.

Assinar o contrato disciplinar
dentre.
do prazo de
trinta (3D) dias, contados da publicação do despacho da aprovação C:a.
respectiva minuta. pelo Ministro das
Minas e Energta.
IH Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem aprovados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com os projetos aprovados e as modifíoações -. que
forem autorizadas.
Parágrafo único - Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogados por ato do Ministro das Minas e Energia.
Art. 3.9 As tarifas do romceímento de energia elétrica serão fixadas
e revistas trienalmente pela D'visãc
<te Aguas, do Departamento Na.cional da Produção Mineral, COn aprovaç" -i do Ministro das Minas e
Energia.
Art. 4.Q A presente concessão vigorará pelo prazo
de
trinta (30)
enoa.
Art. 5.9 Findo o prazo da concessão,
todos os bens e instalações que, no
momento, existirem em função -exclusiva e -permar m
)S servíçc.s coacedidos reverterão à Uníâo.
Art. ti." A concessionária poderá requerer que a concessão ".ja renovada mediante ,a6 condições que vierem a ser eenpuladas .
Parágrafo único. .ti.. concessionária
deverá entrar com o pedido a que se
refere êste artigo até .seis (6) meses
antes de .Indar o prazo
vigênora
,~c concessão, entendendo-se, se não o
fizer, que não pretende a renovação.
Art. 7.9 :f~St-e Decreto entr-a em vigor na data de SUa publicação revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 14 de outubro" de 1964;
143.9 da Independência e 78.0 da República.
11 -

da concessão

H.

CASTELLO BRANCO

Mau1'o Thibau
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DECRETO NO? 54.470 OUTUBRO DE 1904

DE

.14

DE

Autoriza a Companhia Estadua1 de
Energia Elétrica a ampliar suas ins"
talaçôes no Municíp';o de Rosário
do Sul.
.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o art.
87, íncísc I, da constituição. e nos
têrmos do art. 10 do Decreto-lei número 2.281. de 5 de' junho de 1940 e
do art. 39 do Decrete-ter nc 3.763, de
25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19 Fica autorlzarta a Companhia Estadual de Energia Elétrica a;
ampliar SUas instalações mediante. a
montagem de um grupo gerador Díe- ,
seI-elétrico no Município gaúcho de
ROsáJ:io do Sul.
§ 19 Em portaria do Ministro das
Minas e Energia. após a aprovação
dos projetos, serão determinadas as
características técnicas da instalação.
§ 29 A ampliação destina-se :;:0 refôrça da geração de energia no sistema da concessionária.
Art. 2Q A Companhia Estadual de
Energia Elétrica deverá satisfazer as
seguintes exígêncías;
I - Apresentar à Divisão de Aguas
d[l Departamento Nacional da Produ-

çao Mineral do Ministério das Minas
e Energia, em três (3) vias. dentro do
prazo de noventa (90) dias, a contar
da data da publicação dêste decreto.
os estudos. projetos e orçamentos das
obras e instalações.
II - Iniciar e. concluir as obras nos
prazos. que forem fixados pelo Mmistérto dos Mina-s e Energ;a, executando-as de acôrdo com.os projetos apro~
vades e' com as mo.nücacões que torem autorizadas
Parágrafo único. Os prazos referidos ri-ste art.L,g,l poderão ser prorroga..·
dos por ato ;.10 1..';";':':1~.,:k:) das Minas e
Energia.
Art. 3° :t!:ste decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 19-64; 1439
da Independência e 769 da RepúbUca.
R. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

úECRETO N9 54.4'11 -

'

'15
DE

14

DE

OUTUBRO DE 1964

Transfere à Compánhi,a Estadual de
Energia Elétrica concessâo para distribuir energia elétrica no }VI1J..l1,icípio .âe Espumoso, Estuda do Rio
Grande do Sul.

o Presidente da Repúm toa. usando
da atribuíçâo que lhe confere o ect.
87, inciso, I, da Conatituiçâo, e nos
têrmog dos arts. 5Q do Decreto-lei número 852, de 11 de novembro de 19'38,
8\' (lo Decreto-lei nc 3.763, de 25 de
outubro de 1941, e 1" do Decreto-lei
nc 7.062, de 22 de novembro de 1944,
decreta:
Art. 19 E' transrertda, para a Companhia Estadual. de Energia Elétrica
a concessão para distribuir energia
elétrica no' Mumcip.o ce Espumoso,
Estado do Rio Grande de Sul.. de que
é titular a Sociedade Industrial do Pinho Ltda., em virtude de Decreto número 34.464, de 4 de novembro de

,

lD~.

1Q A energia elétrica a ser dístribuída será fornecida pelo sistema Ernestma-Oapigul- joorq\üíba.
§ 29 A concesstonáría fica autorízada a construir os sistemas de transmissão e de díetríbtúçào que se fizerem necessários.
§ 39 Em portaria (1,) Ministro das
Minas e Energia, <1PÔS a aprovação
dos projetos', serão determínadag as
características técnicas das Instalações.
Art. 2Q OS bens e lnst~lJaçõeB de
propriedade da Sociedade Industrial
do Pinho Ltda. que, no momento,
existirem em função exclusiva dos
serviços de produção, zransmíssâo e
distribuição no distrito-sede do MUnicípío de Espumoso, Estado do Rio
Grande do Sul, ficam desvinculados
dos respectivos serviços públicos de
energia eléta-ica..
§

"Parágrafo único. Os- bens e ínstajacões desvinculados só p o d e r o ser
desmembrados do servíco. à medida
que rorern sendo substitinãos por outros, pela Companhia Esbadual de
Energia Elétrica.
Art. 39 A concessícnár-a deverá satisfazer as seguintes exigéncías:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacíc.ial da Produção Mineral, do Mínistér;o das Minas
e Energia, den 1;ro de cento e oitenta
(180) dias, os estudos, projetos e orã

76

A.TOS.

no

(PODER ExECUTIVO

çamentos das obras a serem executadas. bem como ÇI programa da substituição progressiva das .tastajacões
existentes.
,
I I - Assinar o contrato dlscípllnar
da concessão, dentro do-prazo de trinta (30) dias, contados da publicação
do despacho da aprovação da respec-

tiva minuta pelo Ministre> das Minas

e Energia.
IH - Iniciar e concluir as obras,
n03 prazos que forem fixados pelo Mi-

nístérjo das Minas e Energia. executando-as de. acôrdn com os proje-

tos aprovados e- com as modífícacões

que forem autorizadas.

"

Parágrafo único. Os prazos a que
se refere êste artigo POd21'ã;o ser prorrogados p<JI 'ato do Ministro das Mi-

nas e Energia.
Art. 49 As-' târifas do fornecimento
de energia elétrica serão , fixadas e
revistas trienalmente pe.a Divisã n de
Aguas. do Departamento Nacional da
Produção Mineral, com a aprovação do
Ministro das Minas e Energia.
'
Art. 5g O presente decreto entra
em vigor na data de sua. publícaçào,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da Repú-

blica.
H. CASTELLO BRANCO

OUTUB1W DE

I _. Submeter à aprovação do Mlnistro das Minas e Energia, em três
,(3) vias, dentro do prazo de cento e
oitenta (80) dias,' a contar da data
da publicação dêste Decreto, OS estudos, projetos e orçamentos relativos
aos sistemas de transmissão e de dlstrbbuição .
11 _ Assinar o contrato disciplinar

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.472 -

lando Brenner, em virtude de decla-.
ração de usina termoelétrica aprovada pela Divisão de Aguas, do Departamento
Nacional da Produção
Mineral, do Ministério das Minas e:
Energia.
Art. 29. li: outorgada à Companhia
rsetecuai de Energia Elétrica a ooncessão para distribuir energia elétrica no referido Município, ficando
autorizada 'a construir Os.siatemas de,
transmissão e distribuição que se fizerem necessártos ,
§ - 1? Em portaria do Ministro das
Minas e Energia, após "a aprovação
dos projetos, serão determinadas as,
características técnicas das instalações.
'
§ 29 A energia a distribuir será fornecida pela Central Termoelétrica
Osvald-, Aranha, situada no Município de Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29_ A conceesíonárta deverá
satisfazer as seguintes exígênctaa:

DE 14 DE

1964

'Outorga à Companhia Estadual «e
Energia Elétrica concessão para di~.
trítnur energia elétrica no Munici..
pio _de Cacequi, Estado do Rio
Grande do Sul, e dá outras providências.

o presidente da Repúblíca, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Constituição, e nOS
têrmos do art. 150 do Código de
Águas (Decreto nv 24.G43 de 10 de julho de 1934), combinado com o art. 89
do Decreto-lei nv 3.763 de 25 de outubro de 1941, decreta:
Art. 19. É declarada a cessação,
para os efeitos prevístcs no art. 139,
§ 19 do Código de Águas, da exploração dos serviços de energia elétrica,
DO Município de Cacequl, Estado do
.Rio Grande do Sul, a cargo de 01'-

da concessão dentro do prazo de
trinta -(30) dia'>, contados da publicação do despacho da aprovação da respectdva 'minuta pelo Ministro das MiTIRS e Energia.
III - Iniciar e concluir as obras nos
prazos que foram estabelecidos pelo
Ministério das Minas e Energia, executando-as de acôrdo com Os projetos
aprovados e as modificações que rorem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos referidos neste artigo poderão ser prorrogad-os por ato do Mini.~tro das : 'mas
e Energia.
Ârt. 39 As tarifas de fornecimento
de energia. elétrica serão f'Ixaôas e revistas. trtcna.mentc pela Divisão de,
Águas do Departamento Nacional da.
Produção Mineral, com aprovação do
Ministre das Mínaa e Energia.
Art. 49. A presente ccncessâc Vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
Art. 59. Findo o prazo da concessão
todos os bens e Instalações qi e no'
momento, existirem em função exciu-

:AT.OS' DO ,pODER EXECUTIVO

.síva e permanente dos ?~rviços ecncedidos reverterão à trniao.
Art. 69. A c~ncessionáriapodel'ã
raquerer que a concess~~ seja re~o
-vada mediante as condições que vierem a ser estipuladas.
.
parágrafo úmco , A concesstonárta
deverá 'entrar com o pedido a que se
refere, sete artigo até' seis (6) meses
.antes de findar o prazo de Vl:2;êIlCia
da concessão, entendendo-se, se nao
o fizer, que não pretende a renova-

çâo.

.

79 aste Decreto entrará em
Vigor na data de sua publicação: -!evogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de ,1964;
1439 da Independência e 769 da República.
Art.

H.

CAsTELLO BRANQO

MauTO Thibau

DEGR,ETO N9 54.473 .....,

DE

14

DE

1984

Autoriza o cidadão brasileiro Newton
Costa a pesquisar eorvnaon, no mu..
nicipio de vitória da Conquista, Es..
tado da Bahia.
O presidente da República, usando
atribuição que lhe' confere o artígo 87, nv r, da Oonstibtucào e 'nos
têrmos do Decreto-lei nc 1.985, de 29
de janeiro de' 1940 (Código de Minas),
decreta:
Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Newton Costa a pesquisar
ccríndon em terrenos devolutos no
lugar denominado Lagedínho-Sítdo. da
Gíboia, díe.trlto e município' de' Vit.ória da Oonquista, Estado da Batua,
numa área de quinhentos hectares
(500ha) delimitada por um retângulo,
que tem um vértice a mil qutnhentcs
e quarenta metros (1. 540m) , no rumo
magnético de quinze graus sudoeste
{15°E;·W), do canto sudoeste (SE) da
casa de Gedeon Patrício Chaves e os
lados-divergentes dêsse vértice, Os seguintes comprimentos e rumos magnéticos' dois mil metros (2.0üOm),
trinta ~ sete graus sudoeste (379SW ) ;
doLs mil e quinhentos metros (2.00Qm)
cinqüenta e três graus. noroeste (539

da

NW).

estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51. '/26, de 19 de
fevereiro de 1963, e da Resolução
CNEN no 1-63, de 9 de janeiro de 1963,
da ocmtssêo Nacional de Energia Nuclear .
Art. 29. O título da antortaacão ,de
pesquisa, que será uma vra autêntica
dêste Decreto, pagará a J:.a'(h de cinco
mil cruzeiros (Cr$ -5.000,00) e -erá
válido por dois (2) anos a contar da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de F€?quisa.
Art. 39. Revogam-se as disposições
em contrario.
Bral:-Uia, 14 de outubro de 19034::
1439 da Independência e 7(j9 da República.
H.,_CASTELLO BRANCO

Mauro Thibcü

OUTUBRO DE

7'1

.

.

'Parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às

DEcRETO N9 54.474 OUTUBRO DE 19'ô4

DE

14

DE

AutOriza o cidadão brasileiro Aureliano José pererá a pesquisar talco
no municipio de Lavras, Estado de
I lkli'nas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atribuição- que 'lhe confere o artago 87, nv I, da Constituição e nos
têrmos do Decrete-lei nv 1.985, de 29
de janeiro de 19'40 (Código de Mina&) ,
decreta:
Art , 19 Fica autorizado o cidadão
Ibrasileiro Aureliano José, Pereira a
pesquisar taâco em terrenos de sua
propriedade- no 1 u g a r. denoml~do
Morro do Chapéu dlstrtto de IJa~lj
munícípío de Lavras, Estado de Mínas Gerais numa área de crínta e,
sete hectal?es noventa e' três ares e
setenta centlares (37,9370 hao , delimitada por um hexágono irregular,
que têm um vértice a trezentos e vln;
te metros (320m), no rumo. magnético de quarenta e três graus nordes;
te (439 NE); da confluência dos córregos do Café e da Serapílheíra e os
lado sa parti" desse vértice. os segutntas comprimentos e rumos magnétí(:OS: novecentos e cinqüenta
metros
(950m). vinte graus vinte minutos
9
nordeste (20 20' NE); quatrocentos
e vinte e um metros e cinqüenta cen·
tímetros (421,50m), setenta e três
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graus cinqüenta e cinco minutos no'roeste (739 55' NW); cento e quarenta
e dois metros (142m). sessenta e nove
graus trinta minutos sudoeste (699 30'
I,SW); duzentos e cinqüenta e seis metros (256m), quatorze graus trinta
tmínutos sudoeste (14Q 30' SW); sete'centos e dez metros (710m) , sul (8);

duzentos e setenta, e dois metros
i(272m), leste (E).
.
Parágrafo
n i c o. A execução da
ú

jpresenta autorízeção fica sujeita às
eetdpulaçôes do Regulamento a 'P r o,
tvado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
{fevereiro de 1963, e da Resolução
\CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
'1963. da Oomíssão Nacional de Energia Nuclear.
.

Art. 29 O titulo da autorização de
pesquisa que será uma via autêntica
dêste decreto, p.a g a r á a taxa de
trezentos e oitenta. cruzeiros (Cr$ ....
330,00) e será válido par dois (2) anos
a contar da data da tramscríção no
livro próprio de Registro das Autorizações de Pesquisa.
.
Art. 39 Revogam -se as disposições
tem contrário.

Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 d!.. República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N9 54.475 -

DE 14 DE

OUTUBRO DE 1964

'Autoriza o cidadão "brasileiro Arth1lr
Dias Duarte a pesquisar mica no
mun cípio de Governador Valadaree, 'Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando
da atríbuíçâo que lhe confere o ar-

tigO 87, nc I, da Constituição e nos
têrmos do' Decreto-lei nc 1. 985, de 29
de janeiro de 1940 (Códigü de Mlnas) ,

decreta:
Art. 19, Fica autorizado o cídedão
basfleiro Arthur Dias Duarte a pesquisar mic.a em terreno de sua propríedade no distrito'ide Penha do CasMano, município, de Governador VaIadarev, Estado de Minas Gerais, nu'IJ1a área de cinqüenta e um hectares
e quarenta e cinco ares (51,45 ha) ,
delimitada por um polígono irregular,
que têm um vértice na barra do eórrego T3JiOba afluente pela margem di_
reita, I).~ córrego Cassíanính-, € os

lados a partir dêsse vértice, os següíri.,
tes vcomprímentos e rumos magnético: quatrocentos m e t r o s (400m) ..
quinze graus sudeste (159 SE); mil
cento e dezenove metros (1,119m)
oitenta e um gaus sudoeste (819 SW);
quatrocentos e vinte e sete metas e
cinqüenta centímetros (427 50m) , trtn..
ta graus noroeste (30l? NW)' mil duzentos e vinte e cinco met;os (1.::::25m) , setenta e nove
grG.'US nordeste
nordeste (79<:1 NE); o quinto e último
lado é o segmento retilíneo que Me
a extremidade do quarto la-do descrito
à barra do córrego 'ratona.
parágrafo
n j c o. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento a p r G_
vado pelo Decreto nc 51. 726, de 19 de
f e ver e i r o de 1963, e da Resolução
CNEN nv 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
.
art., 2° O titulo da aaitorízação de
pesquisa que será urna via autêntica
dêste decreto, p a g a r á a taxa de
quinhentos e vinte cruzeiros ..... " .
r Crg 520,00) e será válido por dois
anos (2) a contar da data da trans.,
crtção no ,livro próprio de Registro
das Autor1za,çÕ€s de Pesquisa.
Art. 3<:1 Revogam-se as disposições
em contrário.
.
Brasília. 14 de outubro de 1964; 1439
da. Independência e 769 da República.
ú

.H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO Nº 54.476 -

DE 14 DE

OUTUBRO DE 1964

Autoriza. 'o cidadão brasileiro Nagi1J,
Jafe a peSquisar m2nérioàe cobre.
no município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia.
O Presidente da República, usamde
do . atribuição que lhe confere o artd ...
go 87, nc I, da Constituição e nos têr-,
mos do Decreto-lei nv 1.985, de 29 de

janeiro de 1940 (Oódígo-. de Mínas) ,
decreta:
Art. 19 Pica autorizado o cídadâc
brasileiro Nagfb Jafet a pesquisar
minério de cobre em terrenos de pro"
prípríedade de J erzy Berkmam Kare..
nin e Rômulo Arbentíére no lugar de.
nominado Lagôa do Pubo, na Fazel.l"
da Alegre,distrito de Chapada Grau..
de, município de Bom Jesus da Lapa,
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Estado da. Bahia, numa área de quatl'ccentos e setenta e três hectares
vinte e oito ares e cinqüenta e seis
centáares (473,28,56 ha) delimitada por
um polígono irregular, que tem um
vértace no marco no dezesseis (16) do
eixo da estrada: carroçável de Bom
.jesus da Lapa a Fa velândía e os Ia-:
dos a partir dêsse vértice, os seguintes comprtmentos e rumos maenátã,
'COS:' mil cento e oitenta e três metros
(1.183in), sessenta graus e cinqüenta
e quatro minutos sudeste (609 54'
ISE); dois mil trezentos e cinqüenta
>8 sete metros (2. 357m), vinte e nove
graus e quatro mmutos nordeste (299
04' NE); dois mil duzentos e oitenta
e três metros (2.283m), sessenta
graus e cinqüenta e seis minutos noa-oeste (6{)<:l 56' NW);' mil cento e setenta e oito metros e cinqüenta cen'tímetros (1. 178,50m), vinte e nove
graus e quatro minutos sudoeste (29Ç
04' SW); mil seíscentos. e vinte e' um
metros (1.621m), treze graus e cínoüenta e três minutos sudeste (l39
'53' SE).

parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita às
estápu'ações do Regulamento a p r o,
'Vado pelo Decreto nv 51. 726, de 19 de
if e ver e i r o de 1963, e da REsolução
'CNEN nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Oomíssâo Nacional de Energia Nuclear.
Arb , 29 O titul-o da amtonza,çao d'l>'
pesquisa que será uma via autêntica
dêete decreto, p a g a r á a taxa de
quatro mil setecentos e quarenta CI uzeiros (Cr$ 4.740,()O) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da.
transcrição no livro proprto de Regís;
tro das Autorizações de Pesquisa
Art. J't Revogam-se as dísposrções
em contrário.
Brasília. 14 de outubro de 1964' 143g
da Independência e 76'? d1 República
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

:DECRETO N9 54.4'17 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1964
\.Autori.za a Companhia Siderúrg:ca
Nacional. a p'8Squisar minérios de
ferro e manganês, nos municípios
de Ouro P r t o, ltabirttc e Belo
Vale, Estado de M.nas -Gerais.
é

O Presidente' da República, usando
da atribuição que lhe confere '.) ar-

'tágo 87, ne I, da Constituição e 110S
'têrmos do Decreto-lei n Q 1.985, de 29:\
de janeiro, de 1940- (Oódígn de Minas),
decreta:
Art. 1Q Fica autorizada a oompa-,
mhía Siderúrgica Nacional a pesquisar
mínérros de ferro e manganês, em ter;
trenós de sua propriedade no lugar de'nominado Fazenda Serra' da Moeda;
distritos de Miguel Burmer, Baçào e
MOeda, mumcípíos de Ouro Preto, Ita_
bmto e Belo Vale, Estado de Minas
'Gerais, numa área de trezentos e
quarenta e sete hectares (347 b::,,) ,
delímltadà por um polígono irregular,
que tem um vértice na confluência
dos córregos Munjclo e das Almas e
os lados a partar dêsse vértace, os se;
gumtes comprimentos e rumos verda.,
deíros: eento e noventa e quatro '21e_
-tros e cinqüenta centímetros <194.50·
nn) , sessenta e oito graus e quarenta
,e cinco minutos sudoeste (6B9 45'
SW) ; mil cento e setenta e sere metros (1. 177m) , sessenta e nove grause ~ete minutos noroeste (699 07' NW);
mll trezentos e quarenta e trêa metros e dez centímetros u ,343,10 m) ,
cmco graus e cinqüenta e sete minutos noroeste (59 57' NW i; mil, quatro;
centos e quatorze metros e trinta. cen.,
tímetros (l.414.3() m) . quarenta e cin'Co graus sudeste (45' SE) dois mil
duzentos e vmte metros 12.220 m) ,
leste (E); mil e dezenove metros e
noventa centímetros (1. 019,90 m) ses
senta etquatro graus e vinte e seis·
minutos sudeste (64Q·26· SE); mil qua.,
trocentos e sessenta e três metros
(1.463 m) , cinqüenta e seis graus e
cinco minutos sudoeste <569 05' SW)·
mil seiscentos e dez metros e trintá
centímetros (l.610,3D m) , sessenta e
nove graus e treze minutos noroeste
(699 13' NW).
parágrafo ú n i c o. A execução da
presente autorização fica. SUjeita àe
'estipulações do Regulamento a pro.
vado pelo Decreto nv 51.726, de 19 de
f e ver e I 1'0 de 1963, e da Resolução
CNEN nQ 1-63, de 9 de janeiro de:
1963. da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Art., 29 O títul-o da anr'orfzação de,
pesquisa que será uma via 'autêntica
dêste decreto, p a g a r á a taxa de
três mtl quatrocentos e setenta crueerros (Cr$ 3.470,00) e será válido por
dois (2) anos a contar da data da.
transcrição ~ liv!'O próprio de Regts;
tro -das Autortzaçóes ~_e p~S\P:l!':'s..
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oitenta e nove graus e trinta minutos
su teste (899 30' S~) .
Parágrafo úníco. A execucr -da
presente autortzacão .rtca sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto n.v &1.7Q6, de 19 de reH. CASTELLO BRANCO
vereíro de 1003, ,e da Resolução GNEN
Mauro Thibau"
n.o 1-6'3; de 9 de janet de 1963, da
Comissão Nacional, vnervta Nuclear.
Art, 2.9 O titulo da autorização .de
PEOREI'O N.O 54.478 - DE 14 DE
pesquisa, que será .ima via, autêntica
OUTUBRO DE 19,64
dêste. Decreto, pagará a taxa de quatro mil e cem cruzeiros (CT.';3 :I: 1GB,OQ)
.Auioriza a Companhia Siderúrgica
e será válido por dois (2) ar .c, a
Nacional a pesquisar minérios de' contar da data da transcrtç.ro no li·
ferro e manganês, nos "'---.unicípios de
VY0 -v-óo-ín de Registro das AutorizaOuto prêto, Itaoirito e Belo Vale,
ções dePesquísa.
estaao de Minas GeraiS.
Art. 3.9 Revogam-se as c1::"~':}'J;ções

Art. 39 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964; ~439
.da Independência e 769 da RepúblIca.

o Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 8'1, n.c I, da Constatuíçào e nos
têrmos do Decreto-lei n.v 1. 985 de 29
.de janeiro de 19-40 (Código de Mínas) ,

r

~ ~._ ~1Tio.

en

Brasília, 14 de outubro de 19'64; 143'.'?
da jndependência e 7() o da República.
H. CASTELLQ BRANCO

decreta:
, Art. 1.9 fica autorizada a Compa1lhL·' Siderúrgica J.'[Re-lOIWJ a pesquisar
minérios de feno e manganês, em terrenos de sua propriedade no lugar
denominaco Fazenda c.srra da Moec-i,
distritos de Mbguel Bar-der. Baçac e
Moeda, m.micipíos' de Ouro Prêto, Itabiríto e Belo- Va.e Estadc de Mmas
Gevaís, numa área uc quatrocentos
hectares setenta :e, seis' are.'; e doze
centtares (40'Ü',7612 h«) de imítada por
um polígono irregular, que tem um
vértice a, dois m , »ovccentos e noVP1,'.a metro- í~.g.'JO m: n-r rumo ver-dadeíro de oitenta e oito graus e onze
minutos sudoeste (8-8 0 11' SW), da
confluência dos córregos das Almas e
Munjolo .; os lad-os a partn dêsse véc-

tice, os .segumtes comprimentos e "11mos verdadeiros: seiscentos e cinco
metros e .~l~lqüenta centímetros ;,1·'150
,.mi , quatorze graus e vinte e cinco
minutos e roeste (149 25' -:)E); mí: e
setentaê seus metros (1 O'i'l mj , nove
gr-aus e quatro minutos sudeste .\99 04'
.sE); quínhentoste r-ove netro- (5'Ü9
m) " cinco .graus e quarenta minutos
sudoeste (59 4{)' SW); mil e duzentos
e Crês metros e quarenta centímetros0.20'3,40 m) , oitenta e seis arans e
cinqüenta e oito minutos sudoeste
C86Q 5<8' SW); doís mil seiscentos e
dez metros e vinte centímetros (2.6l(J,2G
-m) , trinta graus e cinqüenta e quatro
minutos noroeste (30't 54' NW); dois
.mil duzentos e setenta
um metros
•.e cinqüenta centímetros. (2.271,50 m) ,

"':'1uro Thibau

DECRETO N9 54.479 - DE 14
OUTUBRO DE 1964

DE

Autoriza a Companhia
Siàerúrgi.ca
Nacional a pesquisa?' minérios de
[erre e manganês,
nos municípiOS
de Ouro preto, Ituoirito e Belo Vale, Estado de Minas Gerais.

o

Pr-esidente da República,. usando

da atribuição Que 'he confere o artigo
8'1, n.v I da Constatu'ção e nos têrmos
do Decreto-lei nc 1. 985, de 29 de janeiro 'de 1940 Código de Minas), de.ereta:
Art. 19 Fica autorizada a Comparima Síderúrg.ca

l"~,.. e OD ~J.

a pesquisar

mmeríos de terro 'e mange.r.ês . em terrenos de sua proprtedade no lugar de- .
nom.nadc Pazenoa serr, da scoeda
disr,nto de M .: ,t 3UrOlf'J Bacào e
Moeda, mun.cípíos de Ouro prêto. Itabm-v- e Belo \h:J(, Est(t.r,~ 'i' Minas
Gerais, numa área de quatrocentos e
nove hectares, (409 ha) , delimitada POr
um polígono irregular, que tem um
vértice a mil trezentos e vinte e sete
metros e se ". :.L<t centtmctrur, J.32',,70
m) , no rumo verdadeiro 1-1' se-e-ita e
quatro ..aus e quarenta e ctnco . minutos noroeste (74Q 45' NW)
da conâfluência dos córregos das Almas e
l·.ioeda. c os lados i> parta- dêsse vértice, os 6eJul'1TfF comprrmento., e rumos verdadeiros- oitocentos 'fi sessenta
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e um metros e cinqüenta centlmeteos Rio Grande do Sul, ficando autoriza(861,50 mv , sesserte e nove graus e
da a construir os sistemas de transqua,renta e oito minutos sudoeste míssâo e de distribuição que se fíze(6'9!? 48' SW); novecentos e onze merem necessários.
tros (911 m) , oitenta graus e quaren§ I!? Em portaria do Ministro das
ta e quatro minutos sudoeste (SOl? 44' Minas e Energia, após a aprovação
SVV); dais rr. 1 cento e novem.a e sete
dos projetos, serão fixadas as caractemetros e setenta centíme.sr » C2.197.7'Ü rlsticas técnicas das instalações.
m) , treze gráus e quarenta e três mi§ 29 A energia elétrica a ser distrinutos noroeste (139 43' NW); dois mil
buída será proveniente do Sistema
Ijuízinho-c-Santa Rosa-Cruz Alta, da.
e trinta e quatro metros (2.034 m) ,
Companhia Estadual de Energia Elésetenta e nove graus e trm
e seis
m'r-utos nordeste (79'? 36' NE); dois
trica do Rio Grande do Sul.
Art. 29 A concessíonárra deverá samil e setenta metros e setenta oentí- .
metros (2.ü70,70 rrn , s-eis gr-aus e vmte tisfazer as seguintes exigênciase um minutos sudeste (6) 21' SE).
I - Submeter à aprovação do MiPaJ:ág.:a,fo único. A execução da
das Minas e Energia, em três
nresente autorízaàçc fica sujeita às nistro
(3)
víes. dentro do prazo de trezenestipulações do Regulamento aprovatos e sessenta (36ü) dias, a contar da
do pelo Decreto .a.'? 51.7,26, de ").9 ~e
data da publicação dêste decreto, os
fevereiro de 19-63, e da Resoluçao estudos, projetos e orçamentos rejatiCNEN n.c 1-63, de ~ de janeiro de
vos aos sistemas de transmissão e de
1003, da Comissão Nacional de Energia
distribuição.
Nuclear .
TI - Assinar o contrato disciplinar
Art. 2.9 O título da autortzaçâo de da concessão dentro do prazo de trín-'
pesquisa, que será lL'11a via a-itêntíca
ta (30) dias, contados oe publicação
dêste Decreto, pagará a taxa '10 qua- do despacho da aprovação da respectro mil e noventa. cruzeiros (Jr$ ....
tiva minuta pelo Ministro das Minas
4. et90,CQ) e será válido por dois anos e Energia.
e: contar da data da transcrição no
!II - Iniciar e concruír as obras
livro próprio de Registro das Autorí..
nos praats que forem estabelecidos
zaeôea de Pesquisa.
pelo Ministro das Minas e Energia,
executando-as de acôrdo com os proArt. 3.'? Revogam-se as disposições
jetos aprovados e as modificações que
em contrário.
forem autorizadas.
Bra.sílta, 14 de outubro de 19'64; 1439
Parágrafo único. Os praias referida Independência e 76;9 da Repú- dos neste artigo poderão ser prorroblIca.
gados por ato do Ministro das Minas
e Energia.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 39 As tarifas de fornecimento
Mauro Thibau
de energia elétrica serão f.xadas e revistas trienalmente pela Divisão de
Aguas. do Departamento Nacional da.
DECRETO N9 5,4.480 - DE '14 DE
Produção Mineral, com aprovação do
OUTUBRO DE 19'64
Ministro das Minas, e Energia.
Art 41? A presente concessão vigorará pelo prazo de trinta (30) anos.
outorga à Companhia Estadual de
Energia Elétrica concessão para âisArt. 59 Findo o prazo da concessão.
tribuir energia elétrtca no Municí·
todos os bens e instalações que, no
pio de Tucunduva.
momento, existirem em função exclu,
siva e permanente dos serviços conceO Pres-idente da República usando
didos reverterão à União.
da atribuição que lhe confere o arArt. 61? A concessionária poderá retigo 87, inciso L da Constituição, e querer que a concessão seja renovada
nos têrmos dos arts. 5!? d-o Decreto-Ieí
mediante as condições que vierem a
nv 852, de 11 de novembro de 1938, e
ser estipuladas.
89 do Decreto-lei nc 3.763, de 25 de
Parágrafo único. A conc-essionária
outubro de 1941, decreta:
deverá entrar com o pedido a que se
Art. I!? E' outorgada à Companhia
refere êste artigo até seis (6) meses
Estadual de Energia Elétrica concesantes de findar o prazo de vtvência
são para dístrbbuir energia elétrica no
&1 concessão, entendendo-se, se não o
Munícíplo de Tucunduva, Estado do
fizer, que não pretende a renovação.
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Art. 79 este decreto entra em vigor
na data de sua publicaçâo.. revogadas
as dísposíções em contrário.
'
Brasília, 14 de outubro de 1$164; 1439
da. Independência e 76Ç1 da República.
H. CASTELLO BRANCO

'Mauro Thibau
DECRE"TO N'? 54,481 - DE 14 DE
OUTUBRO DE 1S64
Transfere para a Companhia Estadual
de Energia Elétrica concessão para
tiistrtbuir energia elétrica.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87. inciso I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 89 do Decreto-lei
nc 3.763, de 25 de outubro de 1941,

combinado com o art. 1ÇI do Decreto-lei ne 7.062, de 22 de novembro de
1944, decreta:
Art. 1c Fica transferida para a Companhia Estadual de Energia Elétrica

a concessão' para dlstrrbuir energia
elétrica rio Munícíplo. de Barra do Riberro, Estado do Rio Grande do Sul,
de que é titular Waldemar Bischoff
& Filhos, em virtude da declaração de
usina termoelétrica aprovada em 6 de
janeiro de 19'!2, no processo ,D. Ag.
nv 3.104-40.
§ 19 A energia elétrica a SeI' distribuída será suprida pelas usina", termoelétricas de São Jerônimo e Charqueadas.
§ 29 A concesslonána fica' autorizada a construir linhas de -transmíssão, rédes de distribuição e equipamentes necessários,
Art. 20, Os bens e instalações de
Waldemar Blschoff & Filhos que, no
momento existirem em função: dos
serviços de energia elétrica na Municíp:c de Barra <ia Ribeiro" ficam desmembrados da concessão ora transferida.
parágrafo único. Os bens e instalações desmembrados só poderão ser
retirados do serviço, à medida que fo'rem sendo substituídos por outros, pela Companhia EStadual de Energia
Elétrica.
Art. 39 A concessionária deverá satisfazer às seguintes exigênc-ias:
I - Apresentar à Divisão de Águas,
do Departamento Nacional da Pro-dução Mineral, do Mínlsjerto das Minas

e Energia, dentro de cento e oitenta
(180) dias, os estudos, projetos e 01'çamentos vdas obras il serem executadas, bem como .o programa da substi.,
tuiçâo progressiva das instalações exis..
tf teso
II - Assinar o contratoidísctplinar
da concessão dentro do prazo de trinta, (30) dias, ocntado., na pubücação
do despacho da aprovação da respec.,
tíva minuta pelo Ministro das Minas
e Ener-ría.
lU ......:. Iniciar e concluir 9.S obras,
nos pra,zos que forem fixados pele r..'!:inistérío

dEI,:;:

Minas e Energia, exe-

cutando-as de acôrdo com os projetos
aprovados e. com as modífícaçôes que
forem autorizadas.
Parágrafo único. Os prazos a que
se refere este artigo poderão ser prorrogados por ato do Mímstrc das Minas e Energta.
Art. 4º Af; tarifas do fornecimento
de energia elétrica serão fixadas e
revistas trienalmente' pela DíVISã-O de

Águas, do Departamento Nacional da
Produção Mineral; com a aprovação
do Ministro dos Minas e Energia,
Art. 59 O presente decrete entra em
vigor na data de sua publicação. revcgadas as disposições em eontrárto.

Brasília, "14 de outubro de 19'64; 1430
ela Independência e 76º da. República.
H. CASTELLO BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO

NO

54.4&2 - DE 14
DE 1964

DE

OUTUBRO

Autoriza o Seroiço do Petrimônie da
União a aceitar a doação de terreno que menciona, no Estado de

Gozas.

o Presidente dailepúbHca, usando
da atribuição que lhe confere <.J artago 87, nv r, da Constituição Fe~eral,
e de acôrdc com Os arts. 1.165 e 1.180,
Co Código Oívil, decreta:
Art 19, Fica o Serviço do t";ai;r:mônto ela União autorizado a ace.ta- a
doação qUE o Município de Formosa,
Estado de Goiás, fêz à União Federal,
dos !<. tcs .de terra de ns. 18 e 19, da
quscr s nc 31, do Setor F'eit oviárío,
ILi. cxcade de Formosa. naque;e Muntctp« com a árec de 490mi, ceda
um, tudo de acôrdo COm, os elementos
constantes do processo protocolado na
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Cunú5áo do Vale do São Francisco,
,11 nc 7.659-64.
Art. 29,. Destinam-se os. lotes de
terra a que se refere o. artigo anterior à construção de um prec10 para
nêle ser instalada a Sede do Pôsto
de Veterinári'a de Formo-a. da comlrsâc do vaie do São B'l"".).,nCis9c.
Art. 39 gste decreto entrara em
vigor na data de sua publicação, rev~ad9..s as disposições em concrárfo .
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 G.u República.

,SGb

H. CA8'i'EI.LO BRANCO

octooio Gouveia de Bulhões
Osvaldo Cordeiro' tle Farias
DECRETO Nv 54.483 OUTUBRO DE 1964

DE

14

DE

Autoriza o Serviço do Patrimônio da
tmeõo a .aceitar uma área de terreno em Quarai, Estado do Rio Grande do Sul, destinada ao Ministério
da Guerra.

O Presidente da República, ucandc
da. atribuíçâo que lhe confere o ar-
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tigo 87, inciso I, da Constituição Fe--

deral, e tendo em, vísta os artigos
1.165 e 1.180 da. Lei n: 3.(}71, de l Cl

de [aneíco de 1916, decreta:
Art. 19. Fica o Serviço do patrimônio da União autorizado a aceitar
,3, doacêo que faz o Município de Q\.iarai, nó Estado d'..>,11,,1o Grande do Sul,
dcs terrenos números 26 e27 da extinta Preca Rio gr-anco. com ft·"r te
para ia rua Doutor Carlos Reverbe.l,
com uma área total de 2. 029m2, SItuados na sede daqcele Munícípío .
Art. 29 O imóvel em aprêço, ca-

ractertzado no processo protoconzado
sob o número 8.744-64-GAB MG, destina-se 0.,0 Miníotério da Guerr a .
Art. 39. O presente Decreto entrará em vigOr- na data de sua publicação, revogadas M disposições em contrário.

Brasília 14 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

A.rthur da Costa e Silva.
Octavio Gouveia de Bulhões

DECRI±.'1:0 NQ 54.4B4 -. DE 14 DE OUTUDRO DE 1964

rtxa » oiüor das grm:ificações pela representação de gabinete para aten.
der, PTOvI8óTin1r~ehte aos encargos de âsreção, assessoramento e chefia
.ao Conselho ,údi'ânistrativo de Defesa Econômica, e da outras providências.

o Presidente da República. usando da atribuição que lhe confere o
artdgo 87, item I, da. Constdtuiçac Federal, decreta:
Art. 19 E fixada. na íorma da tabela anexa, e- gratificação pela. re~
preeentaçãc de gabinete para os encargos de direção, assessoramento e
chefia do Conselho Admímacrauvo de Defesa Econômica, a vígcrar até a
,criavã<J dos respectivoz cargos -erc comissão e funções gratificadas.
. Art. 29 Quandc a. designacâc para os encargos previstos no artigo 1Q
.recaír em runcíonárto públk-v, requisitado sem prejuízo qe seus vencimentos e vantagens. ser lhe-á devica, como gratificação, apenas a diferença.
entre o valor eetabulectdo para a representação de gabinete e o-vencimento
do cargo efetivo q-.e ocupa, pocendo optar pelo seu vencimento acrescido
de2{)% <vinte per cento) da representação fixada.
Parágrafo úmco Tratando-se de servidor requisitado com prejuízo
dOS vencimentos e vantagem, do seu cargo, ou de pessoa sem vínculo com O
serviço público, ser- lhe-á devida, integralmente, a gratificação fixada na
tabela anexa.
Art 3" moa vedada a destgnaçâo de funcionário para o exercício de
meis de um encargo previsto neste decreto.
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Art.- 4~cessarã(l todos os efeitos dêste decreto quando aprovado o
quadro de pessoal previsto no artigo 17, alínea "n", da Lei ne 4.137. de 10

de setembro de 1§62.

Art. 5Y

Q.::,

efeitos financeiros dêste decreto vigorarão a partir de lQ

de julho de 1964.

Art. 6º este decreto entrará em vigor na data de Sua publicação, re.' vcgadas as dísposíçóes em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1964; 1439 da Independência e 769 da. Repú·
blica.
R.

C~STELLO

BRANCO

TAmJLA 1
t
t

Número
de

Denom~nação

,

Ocupan.es !

Valor
Mensal da
Gratificação
\

.do Encargo

!

Gabinete drprestàente
1
1

2
1
'2

Sul:": Chefe de ca.cmete .
I essessores . .
I Secretário do Presidente
j Oficial de Gabinete

I
!

8
4
8

1
1
1
1
1
1
1

1

o

··
•••

o

·1
·

·1

•••••••••••••••

Procurador-Geral

I

250.000.00

I
\

,··,,,,,,.·,,1

·1

o

•••••••••••••

1

I

300.000.00
25{L~00,00

242.000,00

.\

I Procuradores
1 Chefe de Secretaria

1

350.OOO.~O
3~0.OOO.OO
267 .OOO,~O

erocurooorui

3

1
2
1

·

Secretários de Conselheiros
Oficiais de Gabmete

I

1

367 ,~OO,OO

1

,

I Assessores ··"··.·· .. ·,··" .. ·,,,

I
I
I

"" I

Gabinete aOe Consetneircs

1
1
2

1

I
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DECRE'I'O NQ 54.485 -

DE

.15 DE

OUTUBRO DE 1964

Autoriza, em caráter, exceoeicauü. o
provimento interino dos cargos que
especifica •

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere .o artigo 87, item L da Oonstítuíçâo e tendo em vista o que consta das Exposições de Motivos nv 129, de 9 da julho
de L :4:,

cl.oMix:is~~110

da Agricu'tn-

ra, e nc 435, de 7 de outubro de 1964.
do Departament.
Administrativo do
Serviço Público, decrete:
Art. 19 Fica permitido o, provimento, em caráter interino, de 'até 200
(duzentos) cargos de EngenheiroAgrônomo e até 22r1) (duzentos ê vinte) cargos de Veterinário do Quadro
~~1':e1sca1 do Ministério da Agrícul-

Parágrafo único. Pará ·fe.ito do
disposto neste artágo, o Ministério da
Agricultura elaborará o
ecessárto
expedient-e, a ser submetido -,0 Presidente da Repúblic-a por .ntermédto
do Departamento Administrativo do
Serviço Púbüco .
Art. 29 Dentro do prazo de 90
(noventa) dias contado, da publicação dêste decreto
o Departamento
Administrativo do Serviço Púbncc
providenciará a abertura .íe msortções de concursos para as sér-ies de
classes indicadas no artigo :9
Art. 39 Este decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revcgadas as dísposíçôes em contrário.
Brasília, }5 de outubro de 19'84; 143~
da Jndependêncij, e 769 da República.
v

tos dos recolhimentos correspondentes
G..Q ímpôstc C:E: renda do exercício fis..
·001 de 1963 (ano base de 196~) o
prazo previsto no art. 4° do Regulamento da t,e. nv 4.216. de 6 de -naío
de 1963. aprovado pelo Decreto número 52.149, de 25 de junno de 1933.
Art. 2Q Entra.rã o presente decreta em vigor na data de SUa publicação. revogadas as disposições em oontrário.
Brasília, 15. de outubro de 1964; 143~
ca Independência e 76Ç da República.
H. CASTELLO BRANCO

Otávio Gouveia de Bulhões

DECRETO NQ 54.487 -

DE

15

DE

OUTUBRO DE 1964

Aptova o aumento de
rejotm'a estctutôría

e a
prom01.lidta.

cap~tal

pelo Banco de Crédito
Minas Gerais S. A.

Real

de

O Presldente rda República, usando
da atribuição que lhe confere o al'tdgo 87. inciso I, de Oonstdtuíçâo da
República, e de acôrdo com o disposto no parágrafo único do art. 59 e
parágrafo único do art. 12 do Jéegulamento baixado com o Decreto

nv 14.728, de 16 de vmarço de 1921,

OUTUBRO DE 1964

decreta:
Art. F' Fica aprovado o aumento
de capital do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S. A., com sede na
cidade de Juiz de Fora no Estado de
Mmas Gerais. de crs 1.500.0041.000,OO
pare crs 3;000.000.000,00 bem como
a reforma de seus estatutos sociais,
na conformidade do resojvtdo pelas
assembléias geraisextl'aordinárías de
9 de setembro de 1963 e 27 de dezembro de 1963.

Prorroga o prazo do art. 49 do Regulamento aprovado" pelo Decreto
nv 52.149, de 25 de junho de 19C.

Art. 29 O presente decreto entrará
em vigor na data de SUa publicação,
revogedaa as disposições em .eontrârio.

H.

CASTELLO BRANCO

Hugo de Almeida Leme

DECR.ETO NQ 54.486 _ 'DE 15 DE

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item' I da Constituição, deereta:
Art. 1Q. Fica prorrogado por 6 (seis)
meses, exclusivamente para' osvefeí ..

Brasília, 15 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da Re~
pública.
H.

CASTELLQ BRANCO.

Otávio Gouveia de Bulhões.
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por acesso, reduzindo-se para.
73U
(setecentos e trinta) dias quando não
houver funcionário que possua aquêle
Dispõe côore o Regulamento àe Aces_
tempo.
so dos. junciOnáffios públicos civis
Paragrafo úníco. Na contagem UB
do roaer Bxecutioo, e aá
outras
tempo de serviço para ereíto de inprot~iáé1U"w.s.
terstício de que trata êste artigo, serão considerados de efetivo exerci CIO
o Presidente da República, usando Os
casos- previstos nos artigos 3ô, 79,
da atrfbuiçâo que lhe confere o art.
123 e parágrafo único do art. 158 da
87, item I, da Constituição, e tendo
em vista - o disposto no Capitule vm Lei ne 1.711, de 28 de outucro de
1952, e em outras expressas determí.da -Lei nc 3.780 de 12 de julho de
nações Iegais.
1960, decreta:
Art. 6° Ointerstlcio e as uemais
condições necassárjas à nom-eçáo por
Disposições Gerais
acesso g'erâ-o apurados no útnrr.o caa
Art. 1Q Acesso é a elevação do dos meses de janeiro e julno.
ocupante de cargo de classe 'Síngular.
Art. 7Q Só poderá ser nomeado por
ou tênaj de série de classes arms, de
3.CBI3S0
o funcionário· que possmro
atribuições correlatas, porem mais
diploma ouvcertitücado la naouctacomplexas, e para cujo 'íesempennc ção em curso exigido, pela lE.g.l.~laç2.0
se exijam maiores conhecim-ento.':' e vigente, para o' exerci CIo das at.vida.
adequada pratica de serviço
des inerentes ao cargo para o qual
Parágrafo único. O
Iuncíonárto
terá acesso.
pode ter acesso à. classe íntcí a; de
Art. 8~ As nomeações pai:ac;8,rg()S
série de classes ou a classe singular,
nas estritas linhas
de
C01'! eteçâo de classe inicial de serles de cjs.sses
ou de ele.ese singular, sujeitas a regiconstantes do, Anexo I da Lei -, nc
me de .acessc, obedecerão ao critério
3.'180, de 12 de julho de 1960,
alternado de nomeação por acesso e
Art. 2Q As vagas de classe tnicíal de nomeação de candidato habúítaôoda·s séries de classes e as de classes em concurso, mlcíandc-se pelo prr.
singulares, compreendidas no
!12g'L
melro
me de acesso, serão providas metade
S jc As demais formas ele provtpor candidatos habilitados em conmente não Interromperão a seqüência
curso e metade por acesso, na forma
adotada neste artigo.
dêste decreto.
§ 2Q 1'--3 nomeações por
COrlCUTSO
Parágrafo único. Verificar-se- á o
ou em caráter interino não poderão
acesso no mesmo quadro ou parte de
ser processadas em vagas destinadas
quadro de Ministérios e Orgãoa sua acesso.
bordtnados à Presidência da Repú.
bjíca.
S 3Q As vagas reservadas à noArt. 3~ O a;cesso-mncorrent.e, pre.. meação por concurso não poderão ser
visto no § 1Q do artigo _34 oe Lei providas mediante acesso.
nc 3.780, de 12 de julho de 1960, conArt. 9~ Para efeito do dtsposto no
figura-se quando ocupantes de cerartigo anterior, fica estaoelecída a
gos de classes singulares ou finais
seguinte seqüência, que orientará o
de séries de classes de denominações
preenchimento das vagas, consideradiversas concorrerem.vsimultãneamendas em grupos de três, se existentes
te, à nomeação por acesso 8 ceOU à medida que se verificarem:
terminado cargo de classe singular ou
nomeação por acesso;
inicial de série de classes.
nomeação por concurso;
Art. 4Q O funcionário nomeado por
qualquer outra forma. de proviacesso passará a .integrar a nova
roemo.
classe independentemente de posse.
Art. 5~ Será de 1. 095 trml e no§ 19 Observada a seqüência de qUE
trata êste artdgo, caso não exístarr
venta e cinco) dias de etecrvo exer.
funcionários em condições de acesso
cício na classe ou interstício para o
na época própria, a vaga ou ..16 va
funcionário concorrer a
nomeação
DECRETO NQ 54.4&8 - DE 15
OUTUBRO DE 1964
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gas correspondentes ficarão reservadas, não podendo ser preenchidas por

outra forma de provimento.

§ 2i? O critério previsto no paragrafo anterior será aplicado também
na hipótese de inexistência de can.
didatos habilitados em concurso para
preencher a-s vagas correspondentes,
as quais serão obrigatoriamente reservadas para êsse fim.
§ 39 Não havendo quaaquer outra
forma de provimento a concretizar-se'
na época a que se -rcrcre o artigo 15,
a vaga a êste destinado sera 'consi_
derada pare, efeito da seqüência prevista neste artigo.

§ 4Q Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a primeira vaga verificada no semestre seguinte poderá
ser preenchida por qualquer outra
forma dê provimento.
Art. 10. A nomeação por acesso
obedecerá à ordem de classificação
na lista respectiva, organizada de
acôrdo com o grau de
habílítação
obtido pelo tuneíonárto, mernante
apuração semestral.
Art. 11. Considera-se grau de habüitaçâo, para efeito dêste decreto, a
média aritmética resultante:
a) da nota ob-tida pelo funcionário
em provas práticas que
compreen.
dam tarefas típícas do cargo para o
qual se realizar o acesso;
b) da nota obtida nos títulos que o
funcionário possuir, e .rue demonstrem experiência funcional e conhecimentos que o habilitem ao exercício do nôvo cargo.
Art. 12. As provas práticas, de que
trata a alínea "a" do artigo anterior,
compreendem a execução de tarefas
inerentes às atríbuíções típicas da
classe inicial ou singular para a qual
deva ser feito o acesso, conforme as
respectivas especificações.
§ 11,) Nos casos de acesso concorrente, o grau de habilitação será apurado em conjunto, devendo os funcionários ser submetidos às mesmas provas práticas e a idêntica avaliação de
tttulos, na forma prevista neste decreto.
§ 2\1· Deverão submeter-se às- provas
práticas todos os funcionários ocupantes da classe final de série de classes
ou . de classe singular em regime de

acesso. inclusive nos casos de acesso,
concorrente.
§ 3\1 As provas práticas, inclusive
nos casos de acesso concorrente, serão
aplicadas ou homologadas 'pelo chefe da repartição em que o funcionário tiver exercício e sua avaliação variará de O (zero) a 100 (cem) pon-

tos.

§ 41,) Quando se tratar de Mínístérios ou entidades cujas repartições estejam localizadas em uma única Uni ..
dade da federação, as, provas serão
aplicadas pelo órgão central de pessoal. com a cooperacao técnica dos
chefes das repartições.
§ 59 COnforme a na tureza nas pt t)- .
vas a serem aplicadas. poderá o chefe da repartição, Observado o dísposto na alínea" a" do art. 22, constituir
comissões encarregadas de elaborar e
executar as provas práticas.
§ 69 As provas práticas de que trata êste artigo serão aplicadas de àcôrdo com a orientação estaceíecída pela Comissão de Acesso que, pararêsse
fim, . manterá estreita arbículaçâc com
a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Administrativo do Serviço Púbhco.
§ 79 Do julgamente das provas práticas, poderá o funcionário, no prazo
de 8 (oito) dias, contado a partir da.
ciência, apresentar recurso à COmissão de Acesso de que trata o artigO
20, por intermédio do chefe da repertição, que se manifestará sôbre o pedido e o encaminhará dentro de igual
prazo.

de

Art. 13. A avaliação dos títulos
que trata a alínea "b" do art. 11
dêste decreto variará, em seu conjunto, de O (zero) a 100 (cem) pontos
19 O certificado de habilrtacào em
concurso público para ingresso na série de classes para a qual deva ter
feito o acesso será considerada com
número de pontos igual à metade da
nota final consignada no certificado,
ainda que já esteja expirado o prazo
de validade do concurso.
ê

§ 2Q Em se tratando de acesso para
série de classes cujo ingresso dependa
de apresentação de .tese, êsse título
será obrigatoriamente considerado na
avaliação a que se refere êste artigo.
§ 3Q A apresentação da tese prevista no parágrafo anterior obedece-

ATOS DO PODER

rã às normas estabelecidas pela COeussêo de Acesso e serão por ela
apreciadas.
§ 49 Na fixação das normas de que
trata o parágrafo anterior. a Oomíssão de Acesso deverá articular-se com
a Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento do Departamento Administra~vo do Serviço Público.
Art. 14. Só poderá ser nomeado por
acesso o funcionário que obtiver, pelo
menos, metade d-o grau máximo de
habtlltaçâo atribuível.
AJ:t. 15. As nomeações por acesso
serão realizadas semestralmente, no
decorrer dos meses de março e setembro. sendo providas as vagas reservadas para êsse 'fim e ocorridas, respectivamente, até o último dia dos meses de janeiro e julho.
Art. 16. As nomeações por acesso
vigorarão sempre a partir do último
.dia 'dos meses em que devam ser
efetivadas.
'
Art. 17. Não poderá haver nomeácão por acesso para classe em que
houver cargo excedente ou provisó-

rio.

"

Art. 1S. Em benefício do runctonário a quem de díreí-o cabia a r.. omeação por acesso; será declarado Bem
efeito o ato que a houver decretado
indevidamente.
§ 1Q O funcionário nomeado indevidamente não ficará: obrigado a restituir o que a ma.s houve; recebido.
§ 2Q O funcionário a quem ca bía a
nomeação será indenizado da diferença de vencimento ou remuneração a
que tiver direito.
Art. 19. Não poderá ser nomeado
por acesso o funcionário que, durante
o semestre a que corresponder a nomeação, sofrer as penas de suspensão
OU destituição de função ou gozar as
licenças previstas nos arts.. 110 e 115
da Lei nc 1.711, de 28 .de outubro de
1952.

Das comissões de ceesso
AIt. 20. Em cada Ministério, 61'gão diretamente subordinado ao Presidente da República, Autarquia € Repartição administrativamente. autónoma que possua quadro próprio de peseoai, haverá uma Comissão de AcE.S~
1iO, integrada de 5 (cinco) membros,

EXECUTIVO

designados e dispensados pelos respectivos Ministros de Estado ou dírígentes.
Parágrafo único. Os membros da
Comissão tomarão posse perante a aU~
toridade competente para o,'; designar.
Art. 21. A Comissão a que se refere
o artigo anterior Se comoôe:
I - Do dirigente da Divisão, Diretoria ou Serviço do Pe·3,YO'I} ou, em
caso de ínextstêncía, do órgão de administraçã-o geral, que a presidirá;
II - De um chefe de seção da Divisão, Diretoria ou Serviço do Pessoal,
ou do chefe da Seção do Pessoal: e
TIl _
De três funcionários com
mais de dez anos de serviço público
federal, integrantes da classe maís ele_
vada do grupo ocupacional a que pertença a série de classes Ou classe singular para a qual se deva fazer o
acesso .
§ 1Q Em se tratando de Ministério
Militar, a Comissão será composta.:
a) da autoridade a que estiver ímediatamente subordinado o respectivo
órgão de pessoal civil, que a presídírá:
'b) do dirigente do órgão de pessoal
civil; e
c) de três funcionários
com mais
de dez anos de serviço púnúco federal,
integrantes da. classe mais elevada do
grupo ocupacional a que pertença a
série de classes ou classe singular para a qual se deva fazer o acesso.
§ 29 Os membros de que tratam o
item lU dêste artigo e a alínea. uc"
do parágrafo anterior serão variáveis
e designados tantos quantos, forem os
grupos ocupacionais abrangidos peio
sistema de acesso.
§ 39 Quando não houver- funcionários que preencham as condições do
item III dêste artigo e da alínea "c"
do § 19 ou na hipótese de serem em
número insuficiente, -poderão ser desâgnados, sucessivamente:
1) funcionários pertencentes' a outras classes do mesmo grupo ocupacional; ou
2")
funcionários per-tencentes às
classes mais elevadas de outro grupo
ocupacional integrante do mesmo Serviço; ou, ainda,
3) funcionários pertencentes às ojas;
ses mais elevadas de grupo ocupacional integrante de outro Bervíçc ,

90

iAiDS DO PODER EXECUTIVO

Art. 22. Compete à Ccmíssâo de

Acesso:

a) orientar os chefes de repartição
na aplicação das provas prática-g de

que trata o 31't. 12 e seus parágrafos;
b) apreciar e rever quando cabível,
o julgamento da habilitação dos fUUM

ctonártoe, expresso nas provas práticas;
,
C) avaliar os títulos a que se refere
o art. 13 e seus paragrafos;

d) elaborar semestralmente
e divulgar a Lista de Acesso, de que te-ata o art. 10, em relação a cada. sérfe de classes OU classe singular;
e) apreciar os recursos interpostos
por funcionáa-ios contra julgamento

das condições de habüitacáo. previs,tas nos ar ta. 12 e 13, ouvido o respectrvo órgão de pessoal; E.
f) elaborar, no decorrer dos meses
.de março e setembro, JS expedientes
definitivos de nomeação por acesso,
abrangendo as séries de classes ou
classes singulares, em que houver va-

preenchíveís ,
Art. 23. Para cumprimento do disposto neste Regulamento, a Comissão
g8.S

de Acesso terá o assessoramento permanente do õrgão central de pessoal
ou do ôrgâo de admímstraçâo-gernl ,

missão de Acesso, dentro do prazo
máximo de 5 (cinco) dias.
ArL 26. Os títulos de que trata o
art. 13 s-erão' encaminhados à Comissão de Acesso pelo chefe da repartição, juntamente com 2.$ provas
práticas.
Art. 27. No último dia dos meses
de janeiro e julho, a Comissão de
Acesso verificará quais os funcionários que possuem ínterstícío e preenchem as demais condições necessárias
à nomeação por acesso
Parágrafo único, Em seguida a oo,
missão de Acesso apreeiara
resultado das provas práticas ou ta-á a sua
revisão, quando cabível, e avaliará(k
títulos apresentados, em relação aos
funcionários que atendam às condi-

°

ções dêste artígo .

Art. 28. /No decorrer dos meses de
fevereiro e agôsto, a Comissão G,
AceS80 elaborará e publicará em Ól';,.
gâo oficial a Lista de Acesso, na 01'';'
dem decrescente 60S graus de habilitação obtidos pelos funclcnáríos candidatos à nomeação, Inclusive nos casos de acesso concorrente,
Art. 29. Quando ocorrer empate na
classificação mencionada no arUgO
anterior, terá preferência, sucessivamente:
lQ)

Do processamento
Art. 24. & proves práticas, de qu-e
trata o art. 12, serão realizadas nos
uerícdos de setembro a novembro e
de março a maio, para as nomeações
por acesso a serem efetivadas nos
meses de março e eetemoro, respeettvamente.
Art. 25. Os trabalhos relativos à
aphcação das provas práticas, inclusive ccrrecâo e julgamento, deverão
estar concluídos até o último dia dos
meses 9-e novembro e maio.
§. 1 Concluídos OS trabalhas, o chefe- da repartição dará imediata vista
das provas ao funcionário interessado,
que apará o seu "ciente" no prazo
.máxímo de3 (três) dias.
§ 2° Decorrido o prazo de 8 (oito)
dias, a que se refere o ê 79 do art. 1~,
contado a partir da ciência do funcionário, o chefe da repartdçâo encaminhará as provas diretamente à Ooç

o runc'oner:o de maior temPo

de serviço público federal;

29 ) o de maior tempo de serviço
blico;
39)

ode maior prole; e

4 9)

o mais idoso.

pu-

§ 19 Corno tempo de serviço público
federal- será computado G exercício em
quaisquer cargos 011 funções da admíntstraçã-, federal, centralizada ou
autárquica, hem como o período de
serviço militar prestado ao Exército, à
Marinha e à Aeronáutica.

§ 29 Será computado como tempo
de serviço público o que tenh-a sido
prestado à União, Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, em
cargo ou função civil ou militar, Intnterrupfamente ou não, em órgão da
administração direta ou autárquica,
bem como em soctedadea de economia
mista, ou em fundações rnsncuioas peM
lo Poder Público, apurado à vista dos

SI
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registros de freqüência. Iôlhas de pa~
gamento ou dos elementos regularmente averbados no assentamento individual do funcionário.
Art. 30. NO decorrer dos meses de
março e setembro, a Comissão de
Acesso elaborará. à base da classíftcação na Lista a que se refere o art.
23, os expedientes defíntttvosvde nomeação por acesso, a serem submetidos ao Presidente da Rcpúbbica, por
intermédio do Ministro de Estado ou
do dirigente de órgão diretamente subordinado ao Presiden te da República.
Parágrafo único. A nomeação por
acesso se efetuará mediante decreto
coletivo. expedido para cada quadro
cu parte de quadro.

Art. 31. As primeiras -icmeações por

acesso vigorarão a' partir do último

do mês de setembro de 1964, devendo ser preenchidas as vagas vertficadas até 31 de julho do mesmo
ano, inclusive as resultantes de cprcmoção com efeito retroativo, até 30_
de Junho de 19:ô4.
Parágrafo único. Para efeito de
execução dêste artigo, obaervar-se-ão
os prazos estabelecidos no presente
Regulamento, mas o processamento
respectivo será feito, excepcionalmente, fora das épocas próprias,cabendo as Oomíssões de AC~:oSD baixar as
necessárias instruções provisórias, tnclustve, no tocante à realização das
provas práticas destinadas às primeiras nomeações por acessoc de que trata êste artigo, que serão elaboradas
em estreita arbiculaçáo com a Díví-,
são de Seleçã-o e Aperfeiçoamento ela
Departamento Admínistratdvo do serviço Público. '
dia

Art. 32. Não se fará nomeação por
acesso enquanto houver candídatcg
classificados em concurso ou prova de
habilitação com .prazo de vigência não
prescrito em 12 de jusno de 1960 e considerado válido para ingresso na clnsse ou série de classes correspondente,
enquanto perdurar a respectiva validade.

Parágrafo único. O disposto' neste
artigo só é aplicável às classes smgulares e séries de classes cujo regime
de acesso for instituído, pela prímetra vez, na Lei nv 3.700, de 12 de [u.

Art. 33. O disposto neste decreto
aplica-se às autarquias federais, ob.
servando-se, em relação às séries de
class-es e classes singulares criadas para atender às suas peculiaridades, as
unhas de acesso consignadas nos l'es~
pectdvos quadros

Art: 34. :ÉSte decreto entrará em Vl~
gcr na data de sua pubücaçâo, revogados O Decreto nv 84.183, de 14 de
dezembro de 1953, e demais disposições em contrário.
Brasília, 15 de outubro de '1984; 14D'!
da Independência e 769 da. República.
H. CASTELLo BRANco

Milton Campos

DiSposições transitórias

lho de 1SS0.

Disposições especiats

.

Ernesto de Mello Bcmticta
Arthur da Costa e Si!t.·iJ'
Vasco d-a Cunha

octamo Gouoeía de Bu!itões
Juarez' Távora
Hugo de Almeida Leme
Flávio Suplicy de Lacerda

Arnauic Sussekinâ
Nelson Lavenere Wanderley
Raymundo de Brito
Da;niel Faraco
lflauro

Th~bau

Roõerto Campos
Osvaldo Cordeiro de

Fa~s

DECRETO N9 - 54.489 - DE 15 DE
OUTUBRO DE 1964
. Ccnceâe à soetedece estrangeira Banco Holandês Unido S. A. cnouana»:
cne Bank-Unie N. V.) autorização
para aumentar o seu capital.

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

92
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gl) 87. inciso I, da
têrmos do Decreto
março de 1921, e
ro 2.627, de 26 de

decreta:

Constituição, e nos
nl? 14.728, de 16 de
Decrebo-Ieí númesetembro de 1940,

Artigo único. _ E' concedíde. à S~
cíedade estrangeira Banco Holandês
Unido S. A.

(Holland~cheBank-Unie

N. V.), com sede na cidade de .êmsterdam, Holanda, autorizada a funcionar na República pelo Decreto número 12.300. de 31 de janeiro de 1917
autorização para aumenta'!' o capital
destinado às suas operações bancárias no Br,asil

de Cr$ 200.000.000,00

(duzentos milhões de cruzecros) para
C:'$
450.000.000,00
(quatrocentos e
cinqüenta milhões de cruzeiros), con.,
soante resolução tomada e aprovada
em reunião do seu Conselho de Díretorta, em 5 de março de 1964, abri..
gando-se a mesma rsocíedade a ctun..
pririntegralmente as leis e regulamentes em vigor ou que venham a Vigorar sôbre o objeto da presente autorização.
parágrafo único. A presente aproQ Banco dos registros e demais obrtgaçôes decorrentes
da. Lei ns 4.131. de 27 de setembro
de 196:2, para os efeitos de remessa de
lucros e retôrno de capttal .
vação não exime

Brasília, 15 de outubro de 1964;143 9
da Independência e 769 da RepÚblica.
H.

CASTELLQ BRANCO

Oroma Gouveia de Bulhões

DECRETO N' 54.490
DE 16
OUTUBRO DE 1964
Cria o Consulado do Brasil em Rl..

ieka,
O Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artdgo 87" número I da Constituição e
nos têrmos do parágrafo 19 do artigo
27 da Lei no 3.917. de 14 de julho de
1961, Decreta;

Art. 19 Fica criado o COnsulado
do Brasil em Ríjeka, Iugoslávia.

'Art. 29 O presente Decreto passa
a vigorar na data de SUa publícaçâc,

revogadas as disposições
trárío.

em

con..

Brasília, 15 de outubro
de 1964;
143g da jndependência e 769 da Re ..
pública.
H.

CASTELLO BRANCO

vasco da Cunha

DECRETO N9 54. 4!H OUTUBRO DE

DE 16 DE

1964

RenOVa a' declaração de utilidade pú...
bliCa a que e retere D Decreto número 44.199, de 29 de julho de 1958,
para fins de desapropriação, pelo
Departamento Nacional de Obras
Contra as Sécae, da área de terreno, necessária à construção do açude público oros. no municício de
Ores. na Estado do Ceará. e dá oatras -prooiâéncias.

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição Federal
e nos têrmos do Decreto-lei nv 3.8.fJ5,
de 21 de junho de 1941, modificado
pela Lei nc 2.786, de 21 de maío de
1956, decreta;
Art. 19 Fica renovada a declaração
de utilidade pública a que se refere
o Decreto »v 44.199, de 29 de julho
de 1958, para fins dê desaproprtaçâo,
pelo Departamento Nac-onal de Obras
Contra as Sêeas, da áre~ de terreno
com 278.745.000 ma (duzentos e setenta e oito milhões, novecentos e oiquarenta e cinco m" metros quadrados), necessária à construção do açude público "Orós", no município de
orós; Es-tado do Ceará.

Art. 29 Fica revogedo o Decreto número 49.474, de 9 de dezembro de 196Q
que.tamplíou de 300.239.1-00 m2 (trezentos 'milhões, duzentos e trinta e
nove mil e cem metros quadrados) ao
área necessária à construção do eçu-,
de público "01'00", no Estado do
Ceará.

Art. 39 Fica declarada de utdlldade
pública, para fins de desapropriação,
pelo Departamento Nacional de Obras
Contra as Sêcas, a área de terreno
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oomrr 578.984.100 rn2 (quuruhentos e se-

tenta e oito milhões e setecentos e
tente. e quatro mil e cem metros quadrados) representada. na: planta que
com êste baixa, .devidam-ente rubricada pelo Diretor da Divisão do' Material do Departamento âe Adminis-.
traçá-o do Ministério da Viação e
Obras Públicas, a que se referem OS
Decretos :00. 44.199, de 29 de julho
de 1958, e 49.474, de 9 de dezembro de
19-60, necessária à construção do açude público "Orós", no município de
Orós, Estado do Ceará. cujo projeto
foi aprovado pelo Decreto nv 15.831,
de 14 de novembro de 1922 e modificado posteriormente com acréscimo
da altura da barragem.
Art. 49 1J::ste Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revog-adas as disposioões em contrário.

Brasília, 16 de outubro de 19'3'.1,; 143Q
da Independência e 76<'· da República.

Art. 29 As atividades didáticas a que
se refere êste decreto. serão retribuídas na forma. da legislação vigente e
nos limites das dotações orçamentárias próprias, de acôrdu com tabela
aprovada pelo Mmtstro de Estado da
Saúde e publicada. no Diário O jicial.
Art. 39 Os funcionários em' regime
de tempo integral e dedícaçâc exclusiva, quando participarem de qualquer das atividades didáticas enumeradas no artigo 19, não farão jus à retribuição pecuniária prevista no artigo 29 dêste decreto"
Art. 49 ~te decreto entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadasas disposições em contrário.

Bra.sília, 16 de outubro de HHi4; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

Raymundo Brito

H. CA5TELLO BRANCO

Juarez Távora

DECRETO NQ 54.493 - DE 16
OUTUBRO DE 1964:

DE

DEC·RETO W? 54.492 - DE 16 DE
OUTUBRO, DE 1964

Altera a lotação numérica do Ministério da Fazenda.

Dispõe sôbre a retrãruíçõa de atividades didát1--cas exercidas na Eocola
Nacional de saúde Pública.

o Presidente da República, usando
da. atribuiçã-o que lhe confere o artigo 87, item I, da Constituição, combinado com o parágrafo 39, do ar..
tigo.7 9, da Lei nv 4.345, de 26 de junho
de 1964, decreta:

o Presidente da República, usando
de. atribuição que lhe confere o ar·tigo 87, item I, da Constituição, decreta:
Art, 19 As atividades didáticas exer.,
cídas na Escola N aoíonal de saúde
pública compreendem:
I -

TI -

aulas;
trabalhos práticos;

In -

exames;

IV -

visitas;

V -

seminários;

.VI -

simpósios; e

VII -

mesas-redondas.

Art. 10 Fica alterada a lotação
numérica e nominal do Ministério da
Fazenda, para efeito de serem tranafendas seis (b) cargos de F.el .o Tesouro, Nivel 18, da' Parte Permanente
do Quadro de Pessoal do Mmístértc
da Fazenda, com os respectivos
ocupantes - Hugo Cunha e Edison
Braga, lotados na Diretuna di Despesa Pública; Leômdas Euclides Teixeira, lotado na rcecsbadorravjeederal
no Estado da Guan.. . -ara:
vanctsco
Heyder Borba e Mário Humberto
Loureiro de Lacerda, lotados na Casa
d- Mo-da e' Nilo Thomaz Filho, lotado na Caíxa de Amortização, para
a lotação da Alfândega de Santos.
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.ert. 29 astc decreto entr-ará <em vigor na data de sua publicação revogadas as dísposíçõeõa em contrárto ,
Brasília, 16 de outubro de 19ü4;
14-3'1 da Independência e 769 da..República.
H.

Ainda não foi publicado no D. O

CASTELLO_ BRf>NCO

Otámo Gouveia de Bulhões

DECRETO N9 54.194
OUTUBRO DE

~

DE 16 DE

1964

C1'Ü2 Grupo de Tràbalha pCJra estudar e prop01' a legislação d'iscipli>nadara da hemotêraqna no Brasa e
dá outras providências.

o

DECRETO N.' 5~.495

P:'esidente da República,
a ,h.emoterapia. por

con~'nder,and~ ser

suas ímplícações SOClaLS, problema de
saúde púhlíca, com repercussão na
área <:!a segurança nacional;
oo~l~er~ndo a inexistência no para
de discíplínamento geral da utilização do sangue humano e seus dertvados
considerando a singularfdade da
terapêutica do sangue e de seus derívados no campo da atividade médíca,decreta:
Art. 19 Fica instituído, no Mínfstério da saúde, um Grupo de 'rraoalho constituído de 5 membros, um
dos quais representante do Estado,
Maior das Fôrças Armadas para es.,
tudar e elaborar, no prazo de 120 dias
projeto de lei destinado a estabelecel:
as bases da política naeíonal do san.
gue e a instituir a Comíssâo Nacional
de Hemoterapta, órgã.o permanente
incumbido de promover e fiscalizar
e execução dessa polítíca..
Parágrafo único. O projeto definifá a composição da Comissão Nacional de Hemoterapra suas atrfbuíções

e atividades.
•
Art. 29 O Ministro da Saúde designará O~ componentes do Grupo de
Trabalho dentre técnicos de alta qua-.

ürícacão cabendo

ao Estado.Maior

das Fôrças Armadas indicar seu representan te.
Art. 39 :este decreto entrará em
vigor na data da sua publicação, revogadas as. disposições em contrário
Brasília. 16 de outubro de 1964; 1430
da Independência e 769 . da República.
H. CASTELLO BRANCO

RCJymundo nrito

DECRE'TO N9 54.496 _. DE 16 DB
OUTUBRO DB 19tH
Promulga o Acôrdo ·de Cooperagão - rara Emprê[Jo pacífico da Energia
Nuclear Brasü-Fvtmca.

o Presidente da República,

Havendo o Congresso Nactcnal aprovado, pelo Decreto Legfhlativo n D 33,
-de 19'63, o Acôrd o' de Cooperação para
Emprêgo Pacifico da Energia Nuclear
com a França, assinado a 2 de mato
de 1962;

E havendo o referido :.'J,t{) entrado
'em vigor internacionalmente a 10 de
setembro de 1964;
Decl'cl.:;, que o mesmo, apenso por
cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente
como nêle se contém I
Brasília, 16 de outubro de 1964;
da Independência e 76-9 da'
República.
1439

<

H. CASTBLLO BRAI'l'CO
Vasco da Cunha
Acôrdo ae Cooperação sô1Jre utilização
da Energia Atômica para fins p::e,;.'
ticos e"!tre o Brasil e a França,

O Govêrno dos Estados Unidos do
Brasil e o G o y l' n o da República
Francesa,
ê

- Tendo verificado a. amplitude
crescente da colaboracac ínstauruda
há longos anos,' entrs "os dois países.
no campo nuclear,
- desejosos de aumentar e organizar tais intercâmbios científícos e técnicos,
~ tendo em vista o acôrdc assinado em 9 de junho de 1961, entre o
Govêrnc dos Estados Unidos co Bra-
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sil e a Comunidade Européia de gnergia Atômica,
- decídíram dar uma forma oonta-atual precisa a esta cooperação paira a. utilização da energia atômica
para fins pacíficos e; neste intuito,
acordaram entre si as seguintes c!.113:posições, que serão aplicadas por' intermédio de seus organismos especra.,
Iízados, Cu sejam a Comissão Nacional
de Ene-rgia Nuclear e o Comlssartado
de Energia Atômica, daqui por diante denominados, respectivamente, Co..
missão e Comlssariadc:
ARTIGO 1

bem assim, do' equipamento índispcn,
sável à realização de 'seus programas
nucleares.
ARTIGO

5

Cada uma das Partes contratantes
examinará favoravelmente Os pedidos
de matérías-prtmas ou beneflcladas e
de combustíveisrnuclearea cpresentudos pela outra parte, tanto para efetuar pesquisas como para assegurar o
abastecimento de reatores de pesquisas
ou de potência,
ARTIGO 6

o .Govêrno da República. Fran{'-esa
lis Partes contratantes desenvolveaxamínacá favoràvelmente os pedidos
Tão a coo-peração entre seus respectí.,
de tratamento de combustível 'irradiaIV{)S órgãos
oficiais competentes. no
do que lhe serão apresentados pelo
campo da pesquisa: nuclear- e de suas .Govêrno dos Estados unidos do Bra.,
aplícações, estimularão a cooperação
sü, levando-se em conta as possibilientre as emprêsae industriais de roda
de tratamento dos estabelecium dos dois países que trabalham dades
mentos franceses ou brasileiros,
para a utilização da energia atômica,
e facilitarão, em parbícular, a realizaARTIGO 7
ção de traball o em comum, relativos
As condições de intercâmbio de inàs aplicações pacíficas da energín até..
mica tanto no campo cierrortco e téc .. formações e de pessoal especializado,
do fornecimento de matérias-primas
níco, 00111'0 no campo' índustrfal,
ou beneficiadas e de combustíveis nu;
cleares, e do tratamento de combustíARTIGO 2
vel irradiado, definidas nos Artigos
12 a 6 acima, serão reguladas em cada
As Partes contratantes acordam em
,caw, respeitados os regulamentos e
promover o intercâmbio de íntormaleis em vigor no Brasil e 'na França.
çôes sôbre as pesquisas empreendidas
e as expertênclas reanzadas no camARTIGO 8
'PO da energia nuclear p010s organismos especializados de acaca um dos
o presente acôrdc, que entrará em
dois países.
vigor com a condição de que as dtsposições constitucionais tenham sido
ARTIGO 3
apucadae pelas Partes contratantes é
válido por um pertodn de dez anos,
'No ,qUê se refere s'"D Brasil, o presente
..ê s Partes contratantes desenvolveTão o üatercâmbío de esudantes, de
-acôrdo será submetido ao Congresso
Nacronal• O presente acôrdo poderá
professôres e de especialistas E' aceiser denunciado a qualquer memento
tarão em SEUS estabelecimentos estaper notificação escrita, apresentada
giários nacionais d3J outra oar te _con_
tratante a fim de que êss es últunoa
cem seis meses de anteeedêncie
Em fé do que, os representantes
possam nêles aperfeiçoar sua formação ou realizar, em colaboraçáo com
abaixo indicados, devidamente autorí.,
zados, assinaram o presente acôrdo
especialistas da outra I:-óU'te centreem dois exemplares, em língua portente, programas de pesquisa. comuns,
tuguêsa e francesa, cada um dos
'tanto no Brasil como 11a França.
textos sendo íguadmente autênticos.
Feito no Rio de Janeiro, aos dois
ARTIGO 4
dias do mês de maio de mil ncvecen,
As Partes contratantes facilitarão
tos e sessenta e dois. . .:. . - Francisco
o fornecimento recíproco e ai ímpcrta.,
Clementino de San Tiago Dantas.
ção de materiais necessários ao deMarcelo Dafny de Souza Santos. renvolvimento da energia nuclear, e, üacque« Baeuns,
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DECRETO N' 54.497 -

DE

19

DE

OUTUBRO DE 1964

;AutOJ'liza O cíâaâão brasileiro Mário
Linhares Cabral a pesquisar minério de ferre, no municíPio de Ha_
bire, Estado de M.nas Gerais.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ~t.
87. nv I, de Constdttnção e nos termos do Decreto-lei n" 1.985, de ,29 de
'janeiro de 1940 (Código .de Mínae) ,
decreta:

Art. 19. Fica autorizado o cidadão
brasileiro Mário Lanhares

Cabral

a

pesquisar minério de ferro em terrenos de sua propriedade no lugar denommadc Nova Oahfornía, distrito e
município de Itabíra, Estado de Mi-

nas Gerais, numa área de treze hectares, trinta e quatro ares e te-esc
centíares (13,3413ha), delimitada por

um polígono irregular, que tem um
;vértiCe ne segunda (21.\) torre, de aço
da linha de transmissão de. Usina de
salto Grande a partir da subestação
de Itabira e os lados a partir uêsse
"vér-tice, os seguintes comprimentos e
rumos verdadeiros: cinqüenta e um
metros e setenta e cinco centímetros
(51.75m), trinta e oito graus e quinze
minutos sudeste (38,15'SE); cento e
vinte e sete metros e vinte centímetros (127,20m) ~ 'oito graus e cinqüenta e cinco minutos sudoeste (8~5,5'
SW); vinte e quatro metros (24m),
cinco graus e quarenta e cinco mlautos sudeste (5945 'SE) ; trinta e seis
metros (36m), vinte graus nordeste
20f;lNE); cem
metros (lOJm), cínquenta e três graus nordeste (539NE);
cento e oitenta e 'dois metros (182m),
dezesseis graus noroeste (l6 9NW);
duzentos e quarenta e sete metros e
oitenta centímetros (247,BOm) ,quarcnta e sete graus nordeste (479NE);
sessenta e oito metros e quarenta
centímetros (68,40m), quarenta e três
gr-aus nordeste (439NE); trinta e um
metros (31m), dezessete graus noroes,
te (l7 9NW) ; oitenta e três metros
(83m» oitenta e oito graus sudoeste
(889SW); duzentos e sessenta e oito
metros (268m), oitenta, e oito graus
noroeste (88QNW ; setenta e cinco metros (75m) , quarenta e um graus sudoeste (41QS W ) ; duzentos e noventa
metros (290m), sessenta graus su;
Ido este (609 SW); cinqüenta metros
'(50m), sessenta e cinco graus sudes-

te
(65QSE) ; cento e dois metros
(102m), oitenta e três graus sudeste
(8S9SE); cento e cinco metros (105m),
quarenta e nove metros e trinta minutos sudeste (49930'SE); SESSenta e
oito metros e trinta
centímetros
(68,30m), cinqüenta e sete graus sudeste (579SE); dezoito metros (18m) ,
sessenta graus sudeste (60?SE); oitenta e dois metros e .nove oentímetros (B2,ú9m.), setenta e seis graus e
'cinqüenta. e sete minutos nordeste
1(76 Q57'NE) .
Parágrafo único. A execução -dapresente autorização fica sujeita às
estipulações do Regulamento aprovado pelo Decreto nc 51.726, de 19 de
fevereiro
de 1963, e da Resolução
:CNEN nl? 1-63, de 9 de janeiro de
119-63, da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
I Art. 2Q • O título da, autorização de
pesquisa, que será w:n.a via autêntica dêste Decreto, pagará a taxa de
trezentos cruzeiros (Cr$ SOO.OO) e se,
rá válido par dois (2) anos a contar
da data da transcrição no livro próprío de Registro das Autorizaç&:.\s de
Pesquisa.
'
Art. 39. Revogam-se as disposições
em' contrário.
Brasília,}9 de outubro de 1964; -!43Q
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO

BRANCO

Mauro Thibau

(':) DE<mETO N° 54.498 OUTUBRO IJ.E

DE

19

DE

1964

Aprova a inctusãc do pessoal do e.1i""
tinto Conselho de Desenuotoimetuto
no QUú,dro do Pessoal do Ministério
da Indústria e do Cc .sércío ,

O presidente da República. usando
da atribuição que lhe confere, o
art , 8'7, ítem I, d Conanttnçâo, e tendo em vista c que consta da Bxposíção
de Motivos nv 33'7 de 1964, do Der1.~ tamento Adm.nístratívo do
Ser~
víço Público, decreta.

Art. 1~ S'::o considerados m-iluídos,
a partir de 12 áe maio de 1964, no
Quadro de Pessoal do Ministério da.
Inaústria e do Comércio, IJS cargos e

ATO!!

']}O

PODER. E:r.:ECUTI'VO

respectivos ocupantes constantes dos
Anexos I. U e UI, decorrentes do enquadramento do pessoal do Conselho
de Desenvolvimento, órgão extinto
pelo Decreto nv &3.914, de 11 de maio
de 1964.
parágrafo único. Os

Cal'~0S a que
se refere êste artigo passarão a integrar a Parte Permanente ou as
partes Especiais do M.Laistp.~·io da Indústria e do Comércio, na forma indicada nos Ane:r.os,de 3CÔ1'do com as
situações em que .e encontravam no
extinto conselho de Desenvolvimento.
Art. 29 Caberá ao Ministério da Indústria e do' Comércio efetuar o p~~
gamento õos vencimentos e demais
van .. .cna
rvídas aos srvldores de
"'''"~e
-creto, 3, partir de
que ti1 de ju[ha de ,1964:.
Art. 39 riste decreto entrará em vi"ar na data de sua publicação, revogadtts as disposições em contrário
Brasília, 19 de outubro de 196~;
1439 da Independência e 7069 da Republica.
;-.~,~

H. CASTELLO BRANco

Daniel Faraco
(i"\) Os anexos a que se refere .0
texto foram publicados no Diário 011,cUtl de 20 e retifíoadcs no do dia 26
de outubro de 1964.

DECRETO N' 54 .499 - DE 20 DEOUTUBRO DE 1964
AutOTização para operação da SAS em
território brasileiro,
O presidente da República.' usando
da atribuição que lhe confere o erugo 87, inciso t, da Constituição e nos
têrmos do Decreto nc 35.5-14, de 18 de
maio de 1954. decreta:

Art. 19 Fica reconhecido, para fins
de funcionamento no territõne, do
Brasil o Consórcio (pocl) estabelecido sob a denominação de "Scandinavían arünes System (SAS) ", segundo,
contrato que acompanha êste Decreto.
pelas sociedades "Akitíebolaget Aerotransport (ABA) " "Det Danske t.urtfartselskab S.A. (DDL) " e "Det
Norsks Luftartselskab A.S. (DNL) ".

respectivamente
de
nacionalidade
sueca. dinamarquesa e norueguesa e
autorizadas a funcionar no território
do Brasil pelos Decretos ns. 51.851
22.741 e 22.806, de 18 de março de
1963. 10 de março de 1947 e 24' de
março de 1947, assumindo essas três
sociedades solídàrtamente, as responsabilidades decorrentes de. '?'l.l:a
atividades conjuntas no território
nacional
conforme têrmo assinado
em 7 de junho de 1963 na Diretoria
de Aeronáutdca Civil, e- ficando o
COnsórcio obrigado a cumprir Integralmente as leis e regulamentos em
vigor ou que venham a vigorar sóbre o objeto da autorização concec
da às referidas sociedades.
Art, 29 O exercício efetivo de qualquer atividade da «gcandinavtan Aírlines System - SAS". no Brasil, re, lacionada com serviços de 'transportes
aéreo, ficará díseíplcnadc pejas leis,
resulamentos e demais G tos que no
Br"'asil regulem êssas serviços,
Art. av Ficam ainda estabelecidas
as seguintes cláusulas:
a) A «gcandínavian Airlínes Sys·'
tem - SAS" é obrigada manter permanentemente, um representante no
Brasil. com plenos e ilimitados podêres para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem,
quer com o Govêmo. quer com particulares. podendo ser demandado e
receber citação inicial pelo Consórcio;
b) todos os atos que o Consórcio
praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente às leis e regulamentos e
à [urisdíçâo dos tribunais brasileiros,
sem que, em tempo algum. possa ore..
ferido Consórcio reclamar qualquer
exceção ou 'mumdade fundado no contrato do Consórcio, ·ou nos Esta tutos
Sociais das Sociedades consorciadas,
cuias disposições não poderão servir
de' base a qualquer reclamação;
C) o Consórcio não poderá realizar
110 Brasil quaisquer de seus objet'wos,
ainda mesmo constantes do contrato
de Consórcio ou dos Estatutos eocteis
(las emprêsas consorciadas mas que
ejam privativos de emprêsas nacíomais e vedados às estrangeiras, sendo
Que só poderá exercer os que dependam de prév'a permissão eovernamenal depois de obtê-la e sob as condições em que fôr concedida;

Al'OS DO PODER

ti) qualquer alteração que a «scandínavian Airlines System - SAS"
vier a fazer no seu contrato de Con86rc;0, fica dependente de autorização do Govêmo brasileiro para efeito
do funcionamento no Brasil;
e) ser-lhe-á' cassado o rsconhecímente para fins de funcionamento no
território da República, Se tntr-ogtr a
cláusula anterior ou se, a juizo do
Govêrno brasileiro, ') Consórcio exercer atividade contrária ao ínterêsse
públ'co íncjusive pela prática de infração de tertnas :1(. transporte. aprovadas ou autorizadas pela Autoridade
brasileira competente;
_ f) a infração de qualquer das cláusulas para a qual não exista cominação especial, será punida com a multa
de 'cinqüenta mil cruseiros (Cr$ ....
50.000,00) sendo que em caso de remcídência, poderá ser cassada. a autorização concedida.
Br.a.sília, 20 de outubro de 19'64; 143l?
doa Independência e, 769 da Repúhlíca .
H. CAt)TE!,LO BRANCO
,Nelson Freire

t.aoenêre

Wanderley

DECRE'rO NQ 54.500 - DE 20
OUTUBRO DE 1964

DE

Suprime cargo extinto

O presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar..
tigo 87, item I, da Constituição, e nos
têrmos do artigo 10;>, alínea ·n, do Decreto nc 3.195, de 14 de' abril de lS41,
decreta:
Art. 1Q Fica suprimido um (1) cargo de Tesoureiro-auxiliar de 2l). categorta (Rio Grande do Norte) - Cr$
115.000,00; do Quadro m ,- Parte
Suplementar - do Mintstérío da Viação e obras Públicas, vago em virtude da aposentadoria de Anália Macedo, devendo a dotação correspondente atender ao provimento õe cergos vagos, criados pelo Decreto-lei número 9.616, de 21 de agôsto de 1946,
Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 20 de outubro de 1964; 143Q
da Jndependêneia e 760;> da República.
H. CAS'XELLO BRANOo

Juarez Távora

ExEC1JTIVO

DEClRETD NQ 54.501 OUTU~RO

DE

20

DE

DE 1964

Extingue o Serviço de Expansão do
·Trifl'O (S. E. T.), transfere bens
e atriouiçõee do órgão extinto. e dá
outras providências.

o presidente da República, no uso
dos pcdêres que lhe confere a Constituição e atendendo ao que p'receituam os arts. 35 da - ei Delegada
ni 9 de 11 de outubro
1962, 14 da
Lei Delegada n 9 ,5, de 26 de setembro
Q
de 19f2' e 6 Ia Lei Delegada n Q7, de
26 de setembro de 1%2, decreta:
Art. 19 E' declarado extinto, pera
todos os eíeítos de drreitc, o ger-dço
de Expansão do Trigo 's:. E. T,),
criado "pelo Decreto n? .6.170, de 5· de

de

janeiro de 1944, mcdifícado pelo I:?'eereto-lei ne 8.8-13, de 24 de, janeiro
de 194$.
.u-t. 2l? 8)0 transferidas à gupermtendência Nacion<;>" 10 Abastvctmento
(SUN AB) as atribuições que ~~-"'"'e

nem ao órgão ora extinto, relaclona~
das com a comercialização e índustrio' -So do trfgo .
Art. 39 Fícem transferidos à Compannia Brasileira de Arrroveu-: ente
(OIBRAZEUVI) 0S bens imóveis, a cargo ou sob. admínistraçâo .do Serviço
de Exaansão do Trigo, oo.np-eendidos
os armazéns e silos, com os l'::5-o8Ctlvcs equípamentoo e acessórios, construídos pelo órgãr ora exttr-t- ("I apen-svadminístraô i.r l-U operados por
ê~e .

Parágrafo único. A transferâmcta
opera-se a titulo de prestação da
união para Integral'vaçâ- do c?::ütal
da Comoanhia Brasileira de Armnze-

namentc (CIBRAZEM)

D01· ela subs-

e-':o, de ecnfo-mtdade eon, o disposto
no artigo 59 do Decreto no 5,2,819. de
12 de novembro-de ",gf)3 E" é feita pelo
valor do custo htstórtcc dos
bens
transferidos.
Art. 4Q Compete ao q'lp~-:-1ntenden
te da SUNAB com a colsboraç So .dos
órgãos e autoridades. a cujo cargo esteja .a guarda. e adrrríntstracão dos
bens transferidos, promover o tnven
tárío, ,O levantamento d05 custos bis'tóricos dêsses bens e efetivar a sua
transferência, pelo valor dêsses custos,
outorgando o instrumento legal Mie..
quado.

n~,

Art. 5-9 Efetivada a transferência,
cem a outorga do instrumento respectivo, e submetido éste jscs registros a
que estiver legalmente sujeito, a Companhia Brasileira de Arms-zenamento
(""'Y-'RtAZEM) se ímttírá na posse dos
bens transferidos
• Art. 6Q f Revogadas as dísuosíçôes em
contrário, entrará êste decreto em
vigor na data de sua publícaçâo ,
Brasfüa, 2() de outubro de 19M;
1439 da. Independência e 769 da Repú..
blíca..
H. CASTELLQ BRAliCO

H.Ci'.5TELI.o. BRANCO

DECRETO NQ 54.503 _

!IUgo de Almeida Leme

DECRETO NQ 54.5'02 - DE '20
OUTU:i3RO DE 1954

metida", à apreciação do Con.:>eÚlo :'Ja ~
cional de Política Salarial. instituído
pelo Decreto nO 52.275, de 11 de tuího
de 1963, e reorganizado pelo Decret\l
nc 54..J18, de 14 de julho de 1964
Art. 4° f;ste .decrete entrará em vigor na data de 3113. publicação. revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 20 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 76º da Repúbll ..
ca.
.

DE

20 DE

OUTUBRO DE 1964

DE

Disp6e sôbre a. revisão da taneia de
pessoal da Companhia Brasilcl.ra de
A~-mazenamento, na forma previ.'rta
no artigo '19 da Lei nO 4.345, de 26
de jnnho de 1964, e d.á out#L~ )r6..

oiâências,

o Presidente da República, crendo
das atribuições que lhe confere o arti"o 87, item T, da Constituição, e o
ê "'19 do
ar-tigo 19 da !...Jei nv 4,"345, de
26 de junho de 1961, decreta:
Art , I'? Fica mantida a atual :,'J.t\lP..~
cão dos empregados da Companhia
Brasileira de Armazenamento ~CI~
BRAZEU!.O, a que se refere o. Lei Delegada nv 7. de 26 de setembro de
. 1962, até a constituição õertnurva da

respectiva tabela do pessoal.
Art. 29 Na crganlzacân da tabela
do pessoal da CIBRAZEM será rtgcrosamente observada a norma do que
OS salários dos empregados nâo nodetão ser sUpeÔDl'es aos vencimentos ôos
funcionários civis tecereis :IUe executem tarefas equivalentes, devendo
ser considerada, para êsse fim. a. 3..Ualogia de denominação ou atrtbuiçôes
dos empregos com as dos cargos, elasGCS síngularex ou séries de classes iutegrantes do Serviço Civil do Poder
Executivo e observado o díspostn no
artigo 20 da Lein'? 4.345, de 1964
Pará j-afo único. A CIBRAZF::'"l re-,
meterá ao Departamento Administr2.,~
tivo do ""'''.rviço Público uma cópia da
t(lbeh do pessoal que fôr aprovada.
Art, 39 As alterações. salariais propostas pela CIBRAZEM para seus empregados deverão ser prêvtamence sub ...

Altera o Decreto qUe definiu, na Ae~
ronóncucn, os cursos e exames do

1)es,soal subalterno para fins da Lei
de Inatividade e das Leis Especiais.

O presidente da República, usa-ndo
da atrtbuíção que lhe confere o artigo
87, item I. da, Constituição Federal de-

ereta:
Art. 1Q A redação do

§ 1<:1 do Art. 19
do, Decreto ne 38.671. d-e 26 de janerro de 1956, é alterada para a seguinte:
§ 1º para os efeitos do § ),9 do artigo 51 da Lei nc 2.370,
9
dezembro de 1954 (Lei de In~tivld2.de
dos Militares), ficam considerados co.
mo habilitados ao exercício das funções do pôsto de Segundo, Tenente os
primeiros sargentos aprovados no exa ..
me pa~a promoção à graduação de
Suboücíal e os possuidores de:
Curso de Sargento-Aviador da exEscola de Aviação Militar;
- curse de Aperreiçoamento de
sargento, CID'So Regional de Aperfeiçoamento de Sargento, Curso Especial
de 'I'ransrmssões Curso do centro de'
Instrução de Transmlssôes, Curso do
Centro de Instrução de Transmissõe-,;;
RegIonal, Curso de Especíalístas de Aeronáutica e Curso de Monitor da Escola de Educação Física do Exército..
- Curso de Revisão,' previsto no
Regulamento para o Corpo do Pesso~.l
subalterno da Armada (Decreto número 2.524. de 19 de março de 1938). '
e Exame de habilteção. refertdo no
artigo 10 do Decreto no 3.080. de 16
de setembro de 1938.
'
,
Art. ~º l'tste Decreto retroage à data
dê SUa publicação para fazer vigorar
a redação constante do Ali. 1° a par..
tir de 2G Jan 56.
.

de

de

100

Art. 39 Revogam-se as disposições

em contrário.

Brasília, 20 de outubro de 1964; H t3{l
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

NelsOn Freire LavanJTe Wanderley

DECRETO N9 54.504- DE: 20 DE
OUTUBRO DE 1964

Autoriza o Ministério da Aeronáutica

a· aceitar doação de terrenos em

Castilho, Estado de São Paulo.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o Artigo
87, item I, da Constdtutção Federal, e
de acôrdo com os Arts. 1.165 e 1.180,
do Código Civil, decreta:

Art.

I"

Ficá o Mínjstérío da Aew

ronáuttea autorizado a aceitar a doação que e: "CELUSA - Centrais Elétricas de Urubupungá Sociedade Anô-

nima pretende fazer. ao mesmo Ministério, dos terrenos com a área de
1.18&. (lOU,OOm2. com

as benteítortas

neles existentes, onde está Iccalízadc
o Aeroporto de Castilho, Estado de
São Paulo, tudo de acôrdo com o processo protocolado na Diretoria de Engennar:a daquele Ministério sob o número D, Eng. 4.870-64,· no qual se
encontra a planta dos terrenos.
Art. ,2 9 A escrtura de doação servirá como título de propriedade para
efeito de transcrição no Registro de
Imóveis local ,
Art. 39 O presente. decreto entra;
rá em vigor na data de sua pUblicacão, revogadas as disposições em contrário.
Brasllpa, 20 de outubro de 1964' 1439
da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

Nelson Freire Laoenêre Wanderley

DECRETO N' 54.505 -

DE 20 DE

OUTUBRO DE 1964

Exclui do Ministério da Indústrid e
Comércio os cargos da série de classes de Inspetor de Indústria e Comércio, com os respectivos ocupantes, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atrbulções qUe lhe confere o Artigo 87, nv I, da Constituição, e tendo

em vista o Parecer nv 5-H, de 18 de
maio de 1964, do Consultor Geral da
República, decreta>
Àrt. 1Q Ficam excluídos do Mi.,
nístérto da Indústria e comercio os
cargos da série de classes de Inspetor
de Indústria e Comérco, incluídos
provisoriamente pelo Decreto número
53.076, de 4 de dezembro de 1963 05
quais, com os respectivos ocupantes,
passam a integrar o Quadro de Pessoal a1a Superinten-dência Nacional do
Abastecimento (SUNAB).
Art. 29 0 Mtnistérrc da Indústria
e Comérc'c providenciará a apresentação. dos ocupantes dos cargos réfertdos no artigo anterior à SUNAB, dE;'--D·
tro do prazo de 10 rdez) dias, a con001' da publicação dêste decreto, mediante ofício acompanhado do respectivo assentamento individual e gUia fi.

nanceíra.
Art. 3Q As despesas com a exe·
cuçâo dêste decreto correrão à conta.
dos recursos própr'oa.
Art. 4'1 nste decreto entrará em
vigor na data de sua pubheaçâo, re~
vogadas as .dísposições em contrário.
Brasllja, 20 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H,

CASTELLO BRANCO

Daniel Faraco

DECRETO N' 54.;G6 -

DE 20 D'

OUTUBRO DE 1964

Cria, no Ministério da Fazenda, a co,
missão de programação Financeira,
e dá. outras providências.

O presidente da República, usando
das. atribuições que lhe confere o artigo 1800 da Constituição Federal e (eu.
do em vista o disposto no artigo 47 da
Lei n? 4. 32\}, de 17 de março de 1964,
decreta:
Art. 19 Fica criada, no Ministério
da Fazenda, diretamente subordinada
f'" Ministre de «staco e como setor
integrante de seu Gabinete, a Oomíssâo de Programação Financeira, com
a finalidade de assessorá-lo" na urogramação das entradas e .dos desembolsos de recurso.') financeiros, vísan(la ao equilibríc de caixa do Tesouro
Nacional. tendo em vista o orçamento monetário aprovado para o exer-.
cícío.

ATOS

DO .pODER l!.XJZCtJ'TIVÓ

Art. 29 À COmissão de. Programa';'
ção Financeira será integrada pelos
seguintes membros, designados pelo
Mi.nistro da Fazenda, que escolherá o
seu presidente:
a) um' representante do Ministério,
da Fazenda;
b) um representante do Mtnístérío
Extraordinário para, o Planejamento e
coordenação Econômica;
c) um representante da Supermtendência da Moeda e do Crédito;
S 19 A Comíssâo terá um secretário
Executivo, designado pelo Ministre da
Fazenda e que integrará o seu Gaoínete, com direito à percepção da bl'a~
tífícação de representação correspondente, Caberá ao Secretário Executivo, além de secretariar as reuniões,
preparar a documentação para as decisões a serem tomadas" organ.zar o.
pauta d03 trabalhos, transmrtír aos
interessados as resoluções da ComísSM e dirigir OS seus serviços técnicos
e de expediente,
§ 29 A Comissão de Programação
Financ,eira reunir-se-á, cbrígatõrfamente, pelo, menos "uma vez por tCmana e, extraordinãriaments, sempre
que convocada pelo seu Presidente.
§ 3° O Presidente da Oomíssac uo
Programação Financeira, obedecidas
as .n:ormas da Iegrslação em vigor, requíaítará o pessoal necessário cera a
execução dos seus serviços, ficando assegurada a êsse pessoal a percepção
de gratáfícaçãn de representação de
Gabinete. salvo se já perceberem nas
repartíçôes de origem, vantagens' que
. conservarao,
Art. 39 Competirá à Comissão de
Programaçã-o Pmanceírs..
a)· caícuiar, em cada exercício nnanceírc. 0. valor global do -díspêndío
orça..ientárto e extraorçamentan., de
cada Ministério OU departamento autônomo da Administração;
b) fa-zer a est.rmatrva da entrada
mensal dos recursos provenientes da
arrecadação da receita da Ungi), levando em conta a estacionalídade dos
dlversos tributos;
C) distinguir as despesas fixas e variáveis inscritas no Orçamento Geral
da União e a natureza dos resíduos
passivos e de outros encargos do TeS?~·~ Nacionajcom o objetivo de possíbílí ter ao Ministro da Fazenda a
fixação' das cotas mensais ou lirimes~
trais de desembôlso ;
â), reunir informações sôbre a eVON
luçâo da arrecadação de. receita da
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União e atualizar, pc:!:Jôdicamente, as
previsões da arrecadação global;
e) manter rigoroso contrôle da observância dos limites mensais 011 rrímestraís estabelecidos para 03 desembolsos de caixa do Tesouro e mdioar
ao Ministro da Fazenda as medidas
necessárias para a correção dos exces803 porventura verificados;
j) opinar em todos os .redtdos de
abertura de créditos adicionais e de
despesas sem crédito ou além dos créditos orçamentárrce, visando evitar
que os encargos reulbantes comprometam a programação financeira aprovada;
g) harmonizar a programaçâa flnanceira do Tesouro e sua execução
com o orçamento monetário aprovado
e respectíva execução;
h) manter. informações atualizadas
sôbre as contas do Tesouro Na.cwnal
e depósitos de entidades públicas no
Banco do Brasil S. A., distribuições
de créditos a repartições pagadoras,
suprimentos às Delegaoraa Fiscais à
Diretoria da Despesa Pública, autcrt,
zaçôes de despesas a órgâo., em -egírue financeiro especial e .sôbre quais..
quer outros atos e operações que Importem, em dispêndios de caixa para o
Tesouro Nacional;
i) apresentar relatório mensal ao
Ministro da Fazenda sôbre a execução da programação financeira e
a situação de caixa do Tesouro Nacional.
Art. 49 A programação rínanceira a
que se refere êste Decreto deverá te!'
em vista assegurar a entrega aos dia
ve.rsos órgãos da Administração r-eblIca Federal, de forma automática e
e!ll tempo útil, dentl'{1 dos limites prà.,
viamente estabelecidos, dos recursos
fmanoeiros necessários para a execuçao de seus programas anuais de
trabalho,
Art. 59 As cotas mensais ou trrmes;
trais de desembôlso poderão ser alta- .
r8:~<l:s .para mais ou para menos pelo
Mm~tr.9 da Fazenda, por proposta da
Oomíssâe de Programação Financeira.
à VISta do comportamento da exe..
cuçâo orçamentária ou de fatos releventes occrrídos no decorrer do exer-,
CICl'O.

Art: t?Q A~ requisições de numerário
ao Mm1..:,térIo da FaZenda para fazer
face a despesas com a execução .de
'programas. de ínvest'mentos e proje;
tos especírícos mdícarão, prec.tsemen..
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te, as obras ou serviços a serem executados.roa itens do Programa de Ação
do Govêrnc em que estão incluídas,
os cronogramas de execução e 'de de~"
sembôlso dos recursos solicitados.
Parágrafo único. No caso de dúvida aôbre a Inclusão das obras e serViços no Programa de Ação do Gcvãrno, a -Ocmíssão de Programação Fj~
nanceira ouvirá a respeito o Ministério do Planejamento e Ocordenaçâo
Econômfca .
Art , 7 As entídades de qualquer
natureza jurídíca, contempladas no
Orçamento Geral da' União com recursos destinados à complementacào
de receitas próprias ou cobertum de
dertcrt. ficam obrigadas a remeter
mensalmente t Comissão de Prcgramação Financeira mil balancete demonstrativo de resulta,do de suas -operações e situação financeira, sob pena
de terem sustada, a entrega dos reCurS03 a elas destinados.
:l,Art. 3" A Comi?Sáo de Prcgramaçac
:Fmancelra' poderá entender-se diretarD:eme ~om .quaisquer órgãos da «umín:straçao fínancerra na área do Governo Fe,:,eral e enviar-lhes ínstruçóes
para. o fiel cumpramento das normas
estabelecidas no presente Decreto
. Art. 99 nste Decreto entrará' em
vigor na data de ;3U~ publicação revogadas as dísposlçôes em contr~i.ri().
Brasília, 20 de outubro de 1964' 1439
da- Independência e 769 da ReiníbliQ

ca.

H. CASTELLO BRANCO

Octávio Gouveia de' Bulhões
Sebastião de Sant'Anna e Silva

DECRETO N° 54.5{)7 -

DE

20

,DE

OUTUBRO DE 1964

EstabeliXe, na torma do art, 5" eta
.{..ei no 2.597, de 12 de setemoro de
1955, (I. counna Mllltar do üiapo.
'I..!W, . ~
Munidpi~ de Oia poq1Ú~,
Território Federal do Amapá.
o 'Presidente da República,. usa-ndo
das atribuições ,~-'_e :',18 confere 0 artigo 87, inciso I, da Constrtuíçâo, de-

creta:

Art. 19 Píca estabelecida no Muni·
cípio de Oíapoque, 'Tcrrttórtc Paderat
do Amapá. uma colônia mtuta- sob
a denom'nação de Co~ônia Militm' ao
Oiapoque, subordinada ao COmando

ExECUmÔ
da 8lJ. Região M11itar, para o fim de
recuperacâo- do elemento humeno na,
ciOnal, na forma preecrrta pelo artigo 59 da Lei ne 2,597 de 12 de setembro de 1955.
Parágrafo único. Ficam assnnalauas
para a referida colônia as seguintes
confrontações: Frente _ a partir do
rio Pantanary .estendendo-se a 20 km
em linha reta a mojjtante dêsse rio
e ao longo do rio Oíapoque: protuncu.
Mdc, de 5 km - a partir da margem
do 1'10 Oíapoque em nusca de terra
firme.
Art. 2Q A Colônia Militar do 01a·
poque destinar-se-á,
prmcipalmente a'
I ~ metrtouír lotes a ramürex de
brasileiros, de preferência aos que
pertenceram ao efetivo mtütar da antiga 1~/3° Batarnão de Fronteiras;
II - fomentar a pecuárta e a agrtcultura na Região Norte do Território
Federal do Amapá, cOncorrendo pata
o abastecimento da- carne verde e
produtos agrícolas; não só aos estabelecimentos militares, ccmo às populações cívls:
III - d-esenvolver entre os colonos
programas de culturas permanentes
de seringueira, castanha e pimenta
do reino, para incremento da economia da região.
.
§ 1Q A Colônia Militar de Oiapoque desenvolverá, ainda, quaisquer
atívídadeg julgadas essenctaís como
condição de r'xação do elemento humano na região.
s 2° será assegurada aos eoloncs a
assistência técnica, sanitál'ia e financeira de que, carecerem.
Art. 39 O Comando
Militar da
Amazônia e 80. Re,gião M:litar baixará
o Regimento Interno da Colônia MIlitar do otapocue.
Art. 4Q Anualmente, o Comandante
da CC1ón ia Militar do Oiapoque remeterá ao Conselho de Segurança
Nacional cópia de relatório que enviar
ao Comando da Região, relativamente
às suas attvídades.
Art. 5° :ttste decreto entrara
em
vigor na data de sua publicaçâo ,

Brasilia,

2Q

de outubro

de

1964;

143Q da Independênnía e 760 da Re·
pública.
H. CASTELLO BRANCO

A-rthur da Costa e Silva
Oswal4o coraeeo de Farllzs.

ATOS DO :PODER EXECUTIVà

DECRETO NQ 54.508 --:

D~

21

DE

OUTUBRO DE 1964

outorga à' Prefeitura Municipal de
coríxa, Estado de Sergipe, eoacessão pafa distr..:iJUifenerg,a elétmca,
O presidente da República, usando
tia. atribuição que lhe confere o ar-

tigO 87, inc1so I, da Constituição, e
nos têrmos do art. 59 do Deoreto-Ieí
719 852, de 11 de novembro 'de 1938,
decreta; )
Art. 19 E' outorgada à Prefeitura
Munícípaí de Oanra, Estado de Ser..
gípe, concessão para distribuir ~ner~
gia elétrica naquele munícípío, ncea,
do autcrrzada a construir uma Iinha
de transmissão entre a subestação 'de
jtaheiana da Companhia Bairo Elé.
trtca do São Francisco e a Cidade de
Oarrra e a estender o sistema de distribtÜção no referido município.
Parágrafo ú n i c o. Em portaria do
Ministro das Minas e Energta, por
ocasiã., da aprovação dos projetos,
serão determinadas a potência e as
caractertsticas técnicas' dalinlla de
'transmissão .
Art. 2Çl Caducará o presente título,
independentemente de ato declaratório se a conccsnonárta não se..ti.sfizer
as 'seguintes condições:
I :- Submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três
(3) vias, dentro do prazo de uni ll)
ano, a contar da data da publicação
deste decreto, os estudos. projetos e
orçamentos relativos à linha. de trens,
míssáo e ao sistema de distribuição.
li - Assinar o contrato disciplinar
da concessão dentro do prazo de trln;
ta (30) dias. contados da publicação
do despacho da aprovação da respec,
tvía minuta pelo Ministro das Minas
e Energce.,
m -, Iniciar e concluir as obras
nos prazos que forem marcados pelo
Ministro das Minas e Energia, executando-ag de acôrdo com os projetos
aprovados e com as modificações que
forem autoriza das .
Parágrafo único. Os prazos rererídos neste artigO poderão ser prorrogadas por ato do Ministro das Minas
e Energia.
Art. 3Q, As tarifas do fornecimento
de energ'!a elétrica serão fixadas e
e revistas trienalmente pela Divtsão
de Águas do Departamento Nacional

da Produção Mineral, com aprovação
do Ministro das Minas e EnergIa.
Ârt. 4Q A presente concessão .viga..
'rará pelo prazo de trtnta (30) anos.
Art. 59 Findo o prazo da. concessão,
todos os bens e ínstaraçôes . que, no
momento, existirem em função exc! u s i v Q e permanente dos' servíços
concedidos, reverterão ao Poder con ..
cedente.
Art. 69 A concesstonârta poderá requerer que a concessão seja renovada,
mediante as condições que vierem a
ser estipuladas.
Parágrafo' untco. A bonces.sionária
deveráentrar com o pedido a que
se refere êsts artigo até (6) meses
antes de findar o prazo de vigência
da concessão, entendendo-se, se não
o naer. que não pretende a renova..

çâo.

Art. 7Q 1l:ste decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dísposíções em contrário.
Brasílíe, 21 de outubro de .1964; 1439
da rndependéncia e 769 da República.
H. CASTELLO BRANCO

MíV:Uro ThiJbau

DECRETO N.• 54.509 -

DE

21

DE

OUTUBRO DE 1964

outorçà à .Transbrasil S. A. de

co-

mércio, ExpOrtação e Importação
concessq,o para o r;zproveitamento de
um desnível no rio São Früncísco
de
Falso existente no Município
Marechal Rondon, Estado do Paraná.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
87, inciso I, da Oonatítuicâo e nos
têrmos dos artigos 14() e 150 do CódigO de Águas (Decreto n.c :l4.643, de
10 de julho de 1934), decreta:
Art. 1.Q E' outorgada à 'rransbrasjt
S. A, de Comércio, Exportação e Importação concessão para o aproveitamento da energia hidráulica da queda
dágua, situada no rio São FranCIscO
Falso, Município de Marechal Rondon,
Estado. do Paraná.
_parágraí'o único. Após.a aprova.çao dos rrojetos serão determinadas
em por-e-ria do Ministro das Minas e
Energi~ a a-tura da queda, a desca-ga
de dertveção e a potência a aprovei..
tar.

104
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DECRETO N' 54.510 - DE 21 DE
Art. 2.9 O aproveitamento destinaOUTUBRO DE 1964.
se à produção de energia ~létri~a para
uso exclusivo da concesstonãr'a, que
Autoriza o cidadão brasileiro pau~o
não poderá fazer cessão a terceiros,
Ribeiro Jardi1n a lavrar água; msmesmo a titulo gratuito.
nc .ü, no município -ae petropolZ8,
Art. 3.9 caducará o presente título,
Estailo do Rio de Janeiro.
independente de ato declaratório, se
O Presidente da República, usando
a conce.'isionária não satisfizer as seda atribuição que lhe confere o rt .
guintes condições:
87, n'' I, da constituiçáo e nos termos do Decreto-Iar ns 1.985, de 29
I - submeter à aprovação do Ministro das Minas e Energia em três de janeiro de 1940 <códiv') de Minas)
(3) vias, dentro do prazo de cento e decreta:
oitenta (180) dias a contar da data
Art. lo FYca autori~ado o cídadâo
da publicação dêste Decreto, os esrubrasileiro Paulo Ribeiro Jardim a
dos, projetos e orçamentos relativos
lavrar água mineral, em terrenos de
ao aproveitamento e respectivas insé
proprtedade no lugar d~nOl?illa
talações.
do Quarteirão Iprranga, distrito e
II - Assinar o contrato disciplinar
muníclpio de Petrópolis, Estado do
da concessão dentro do prazo de trinRio de .janejro, numa área de trinta
ta (30) dias, contados da publicação
e dois ares e cinqüenta e nove cendo despacho da aprovação da respecteares (Q,3259 hai , celímitada por- um
tiva minuta pelo Mímstrc das Minas
triângulo, que tem um vértice a o~
e Energia.
tenta e trôa metros, no rumo VerdaIn - Iniciar e concluir as obras nos
deiro de vinte e sete graus vinte e
prazos que forem marcados pelo Mlquatro minutos nordeste (279 24' NE),
msteno das Minas e- Energia, exed.3. confluência do córrego jpíranga
cutando-as de acôrdo com as moem- com o rio Pia banha 'e os lados dtvercações que forem autorizadas, se negentes desse vértice, OS seguintes comcessáriaa
primentos e rumos verdadeiros: cento
Parágrafo única. Os prazos refee olto metros noarru. onze graus vinrldos ns ...te artigo poderão, ser -prorr'ute ~ seis minutos noroeste (ll9 26'
gados por ato do Mjnistro das ~ NvV); oitenta e dois metros (32m)"
e(Energia.
trinta e, sete graus quatro minutos
Art. 4.9 A presente concessão vígo- . nordeste (379 O·:!' NE).
Parágrafo úníeo, A execução da
rnrá pelo .prazo de trinta (30) anos.
presente autorização fica sujeita às
Art.. 5'1 Finde a prazo da concessão
estipulações do Regulamento aprovatodos Os bens e instalações, que no
do pelo. Decreto nc 51.726, de ·19 de
momento existirem
em função exfevereiro de 1963, e da Resolução
clusiva e permanente dos serviços conCNEN nl! 1-63, de 9 de janeiro de
cedidos, rever terão à União.
Art. 6,9 A concessionár'ía poderá 1963, da Comissão Nacional de Enerrequerer que seja renovada a conces- gia Nuclear.
Art. 29 O titular da presente ausão, mediante as condições que vierem
torização se obriga a executar trabaa ser estipuladas.
lhos apenas de natureza superficial
Parágrafo único. A concessionária
tendo em vists, achar-se o campo dé
deverá entrar com Q pedido a que se
trabalhos compreendido na área de
refere êste artigo até seis (6) meses
antes de findar o prazo de vigência proteção 9da fonte Santa Lúcia
Art. 3 Se o concessionário da· a uda concessão, entendendo-se, se não
o fizer que não pretende a renova.. torização não cumprir qualquer das
obrigações que lhe incumbem a autoção.
.
rizaçãode lavra será declarada caArt.. 79 :t:~ste decreto entra em vigor
duca ou nula, na forma. dos artigos 37
TIo], data d'e sua publicação revogadas
e 33 do Código de Minas.'
as disposições em contrário.
Art. 40 As propriedades vizinhas
estã-o sujeitas às servidões de, solo e
Brasília, 21 de outubro de 1964: sub-solo
para fins de lavra, na for1439 .da jndependêncía e 769 da Re.ma
dos
artigos
39 e 40 do Código de
pública.
Min.as.
H. CASTELLO BRANCO
Art. 59 O coneessronário da autorização
será (iscal-iZtado pelo Depar..
Mauro Thibau-

a:

I
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tamentc Nacional da Produção .M~~
neral e gozará dos favores díscr.ímtnados no art. 71 do mesmo CódIgO.
Art. 6° A autorização de lavra te~
rá por titulo êste Decreto, que será
transcrito no livro próprio de Regll;tro das Autorizações de Javra. após
o pagamento da taxa de seiscentos
cruzeiros .c-s 600,00).
Art. 79 Revogam-se as disposições
em con trári'o.
Brasília, 21 de outubro de 1964; 1439
da Independência e 769 da República.
H. CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau
DECRETO N9 54.511 OUTUBRO DE

DE

1964

21

DE

Concede à Minérios Brasileiros. Comércio e Exportação utaa., autori~
zação para funcionar COmo emprêsa de mineração,

o

O Presidente da. Repúbl.ca, usando da atribuição que lhe confere o
art. 87, no r, da Consbítuíçâo e nos
têrmos do Decreto-lei n? 1. 985. ' de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas) , decreta:
. .
Artigo único. It concedíd'a à lvIme~
rios Brasileiros Comérc,c e Exportação
Ltda., com sede na cidade do
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, constituída por instrumento particular de 9 de setembro de 1959, alterado por Instrumento oe 25 de setembro de 1963, autorização. para
funcionar como emprêsa de mmeraçâc, ficando obrigada acurriprir integralmente as lei" e regulamentos
em vigor ou que venhare a vigorar
sõbre o objeto ·da referida autoriza-

ção.
Brasília, 21 de outubro de 1964;
1439 da Independência e 769 da República.
H.

CASTELLO BRANCO

lVIquro Thibau

. DECRETO N° 54.512 OUTUBRO DE

1964

DE

21

DE

Autoriza o cidadão brasileiro suoudes Marcoíá a pesquisar pedras
preciOsas no Município de Tibagi.
Estado do paraná.
O Presioente da República, usan.do da atribuição que lhe confere O

,

EXECUTIVO

art , 87, n? I da Constituição e n-os
têrmos do Decreto-lei nv 1.985, de
29 de janeiro de 1940 (Código de Mínas) decreta:
Aré. 10 Fica autorizado c cidadão
brasíleíro Euclides Marcota a oesquiser pedras preciosas em terrenos
dé propriedade de Indústrias Klautn
do Paraná de Celulose S 8.., no Ieíto do rio 'I'ibagi, distrito de Ventania. Munícípío de 'I'íbagí, Estado do
Paraná, numa área de noventa hectares, trinta e cinco ares e setenta.
centlares (90,3570 ha) dei.mitada
por um polígono írregtüar q-te tem
um vértice amarrado a um marco sítuado na barra do AnOlO Grande,
com o rio Tibagi por uma Jínha poligonal com os seguinte- co-nprt.nentos e rumos magnéticos; oitenta e
nove metros e sessenta centímetros
f89,60m), nove graus sessenta e um
minutos noroeste (9961' NW) ,sessenta metros e quarenta centímetros
(60,40m), vinte e um graus cinqüenta e quatro minutos nordcs.c
.
(219 54' NW); trinta e nove metros
e setenta centímetros (39,70m), vinte e dois graus e clnqüen'a e um
minutos noroeste (220 51' NW); oitenta e sete metros oitenta e seis
centímetros (87,86m), trinta. e dto
graus vinte e quatro minutos noroeste (380 24' NW); setenta e seis
metros e sessenta centímetros
.
176,BOm) , nove graus e quatorze minutos noroeste (99 14' NW)' os Iados da poligonal envolvente da área
de pesquisa assim se definem, por
seus comprimentos e rumos magnéticos: cento trinta e um metros e
vinte centímetros (131,20m) vinte e
dois graus e trinta minutos nordeste (22° 30' NE); sessenta t dois metros e oitenta centímetros rez.aum) ,
trinta e seis graus e vinte e seis rnínutos nordeste (369 9,6 NE). cento'
noventa e seis metros e dez centímetros U9S,10m), quarenta e seís
graus e vinte e quatro minutos nordeste (469 24' NE); trezentos e dois
metros e sessenta centtmet..::os .....
(302,60m), dezesseis graus e cinqüenta e dois minutos sudeste (160 ['2'
SE); duzentos e quarenta e sete metros (247m), dezessete graus e quatorze minutos sudoeste (17" 14' SW):
trezentos e cínte s sete me~,TOS .....
(327m), quarenta e oito graus e cinco minutos noroeste (489 05' NW).
Parágrafo único. A· execução da
presente autorização fica sujeita às
estlpulaçôes do Regulamento aprova..
o

1M
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do pelo necreto nO 51.726, de 19 de
fevereiro de 196'3, e da Rescluçâc.
CNl1"'N nc 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Ener-

gia Nuclear.

.

Art. 2Q O título da aut.mzaçêo de

pesquisa, que será uma via autêntíca dêste Decreto, pagará a taxa de
novecentos e dez cruzei-os
.
ccrs 910,00) e será váltdc per dois
(2) anos a contar da data da transcrlçào no livro próprio de Registro
das Autorizações de Pe,~quisa.
Art. 3° Revogam-se as disposlçõea
em contrário.
Br.a.silia, 21 de outubro de 1964;
143<;1 da Independência e 769 da República.
H. 'Ci\STELLO BnANco
Mauro Thibau
DECRETO N' 54.513 OUTU!lRoo DE 1964

DE

21 Dll

Autoriza o cidadão brasileiro João An..
tónic Meira a pesquisar (Liama~:te,
ouro e quartzo, no município. de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

O presidente da República, usando
'da atrlbtuçâc que lhe contere o' artago
87, ns I, da Constituição e nos têrmos
do Decreto-lei n Q 1. 985. de 29 de Janeiro de 194.0 (Código de Minas), deereta: ' .
Art. 19 Fica autorizado o cidadão
brasileiro João Antônio' Meira li ,pesquisar diamante, ouro e Quartzo, no
leito e margens cio rio Jequitinh,onha,
de domínio público, no aistri~o de
jnhaí, município de Diamantina, Estado tde Minas Gerais, numa área de
séís hectares e vinte ares (ô.20ha;,
compreendida entre Os córregos Oorcunda e Machado e delímítada por um
polígono irregular que tem -m vértice na confl uêncíe do córrego Corcunda 110 rio .Iequitinhonha e os lados, a
partu- dêsse vértice, os seguintes comprimentos e rumos magnéticos: quatrocentos e sessenta e quatro metros
464m) , Vinte e sete graus sude~e
(27q SE); duzentos e setenta e OIto
metros (2'78m), vinte e nove ,;ráus sudoeste (29 q swi: duzentos e oitenta
e um metros (281m), sessenta, graus
sudoeste (60,? SW); cinqüenta e três
metros (5,3m), vinte e sete graus noroeste (2711 NW); duzentos e setenta
e seis metros (276m), sessenta e dois

graus nordeste (6211 NE); duzentos e
vinte e quatro metros (224m), onze
graus nordeste (119 NE); trezentos e
setenta e seís metros (376m), vinte e
sete graus trinta minutos noroeste
(27Q 30', NW); setenta e oito metros
(78m) , trinta e trê.sg.raus nordeste
(339 NE) .

parágrafo único. A execução da presente autorização fica sujeita- às estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto ne 51. 726, de 19 de_ fevereiro de 1983 e da Resolução CNE~
nQ 1-63. de 9 de janeiro de lS63, da
Comissão Nacional de Energia Nu-

crear.

ArL 21! O titulo d'3. autorização de
pesquisa, que será uma .a aut-êntica
dênte Decreto, ~aga\'á -a roxa de trezentos cruzeiros (Cr$ 3CO,J(i) f~ será
válido por dcís anos (2) a conter da
data da transcrição no livro próprio
de Registro das Autorizações de Pésqulsa ,
ArL 311 Revogam-se Gs díspos.cões
em contrário.
Br.asilia, 21 de outubro de 1964; 1439
da Independência e _76Q da República.
H.

CASTELLQ BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO N.' 54.514 - D' 21 D'
OUTUBRO DE 1964
Autoriza o cid/mão brasileiro Boaventura Leite Junior a pesquisar diamantes e ouro no município de Diamantina, Estado de Minas Gerais.

o Presidente da República, usando
da atríbuíçao que lhe- confere o artigo
87, n.c I, da. Constituição e nos têrmos do Decreto-lei número 1.985" de
29 de janeiro de 1940 (Código de Minas), decreta:
Art. 1.° Fica' autorizado o cidadão
brasileiro Boaventura Leite Júnior a
pesquisar diamantes e ouro no leito
e margens públ.cae do Rio Pardo, entre a cachoeira de Andorinha, à montante e a barra do córrego Brejão, no
distrito de Conselheiro Mata. Município de Diamantina" Iâstado de Minas
Gerais, numa área de trezentos e noventa hectares (39() ha) , delimitada
por uma faixa com cem metros ...
(100 m) • de largura, por três mil e
novecentos metros (3.900 m) , de comprimento, senão a largura computada
com cinqüenta, metros (50 m) para

ÀTOS DO PODER EXECUTIVO

cada lado do eixo médio do rio, e,
o' comprimento" contado sôbre êsse
eixo, com 800 m (oitocentos metros)
para .nontante a partir da barra do
córrego do Brejâo e três mil e cem
metros (3.100 m) para juzante a.' contar do mesmo ponto.
parágrafo único. A execução da
presente autorização fica sujeita as
estipulações do Regulamento aprovado
pelo Decreto número 51. 726, de 19 de
fevereiro de 1963, e 00 Resolução ....
ONEN n.c 1-63, de 9 de janeiro de
1963, da Comissão Nacional de Energia
Nuclear .
Art. 2.° O título da autorização de
pesquisa, que será uma via autêntica
dêste decreto pagará a taxa de três
mil e novecentos cruzeíroe (Cr$ ..... ,
3.900.00) e será váLdo por dois (2)
anos e contar da data da transcrição
no livro próprio de Registro das AUtorizações de Pesquisa.
Art. 3.Q Revogam-se aG disposições
em contrário.
Brasília, 21 de outubro de 19()4'~ 143.°
da Independência e 76.9 da República.
H. CA8TELLo BRANCO

Mauro Thibau

DECRETO NQ 54.515 OUTUBRO DE

DE 21 DE

1964

Autoriza a cidadã brasileira Patmirc
AlexandrCnf zanesco a pesquisar
feldspato no município de Socorro,
Estado de São Paulo.

o Presidente da República, usando
da atribuição Que lhe confere o art. 37,
r.9 I, da. Constituiçã-o e nos têrmos do
Decreto-lei ne '1,985. de 29 de janeiro
de 1940 (Códlgo de Minas), decreta:
Art. 10 Fica autorizada a cidadã
brasileira Palmíra Alexandt-om zanesco a pes-Quisar feldspato, no imóvel
denominado Chácara Santa 'I'eresinha.
distrito e munícíp o de Socorro Esta.do de São Paulo, numa área de vinte
e dois hectares, dezesseis ares e quatorae oentlares (L2,1614 ha) delimitada por um polígono irregular, que rem
um vértice no marco quilométrico número cento e trnta e três (Km 133)
da rodovia São P·;.:mlo-S'ocorro e os lados a partir ctêsse vértice, os -seguíntes comprimentos e rumos magnéticos: oitenta € cinco metros e trinta e
cinco centímetros (8535 m) , quinze
graus vinte e sete minl1t,n~ noi-deste

(15"27' NE); duzentos e nove metros
e o.tenta centímetros (209,80 m) , trinta e oito graus e dezenove minutos
nordeste (38919' NE); cento e Cinqüenta metros e sessenta e um centímetros (150,61 m). cuerente, e quatro
graus e trinta e quatro minutos _sudeste (44Q34' SE); cem metros noc
m) , setenta e um graus e quarenta- e
sete minutos nordeste (71Q 47' NE);
cento e cinqüenta e dois metros e emqüenta e quatro centímetro, (152,54
m) quinze graus e trinta e quatro mímitos noroeste (15 34' NW); cento e
oitenta e o.to metros e setenta- e seis
centímetros (188,76 m) , setenta e um
grQUS e vinte e nove minutos nordeste
(71'.'29' NE); cento e oito metros e
quarer-ta centímetros (108,40 rrn dezoito .graus e quarenta e- oito minutos sudeste <18948' SE); cento e de ...
zenove metros e cinqüenta centímetros (119,50 m) , dezesseis graus e quatorze minutos sudeste (16914' E); duzentos e dezesseis metros e vinte e
cinco centímetros (216.25 m) , sete
graus e tr.nte e oito minutos sudoeste
(7
cento e oito metros e setente, e cinco centímetros (108,75 m) ,
dezessete graus e trinta e quatro minutos sudeste (17934' SE); cinqüenta
e três metros e cinqüenta centímetros
(53,50 m) trinta e dois graus e de...
zoito minutos sudeste (32"'18' SiE);
sessenta e oito metros e oitenta centimetr'os ({lB,SO mj , trinta e sc's graus
e vinte e três minutos sudeste (36Q26'
SE); cento e quinze metros. e quarenta e cinco centímetros (11545 m) , dezoito graus e três minutos sudeste
(18Ç!(\'J' SE), cento e setenta e nove
metros e oitenta e um centímetros
(179,81 m) , set-enta. e cinco graus e
quarenta e três minutos sudoeste
(75943' SW); cento e trinta e um metros e Cinqüenta centímetros (131,50
mi quarenta e um graus e vinte e
'nove minutos noroeste (41<;129' NW):
duzentos doze metros (212 m) , vinte
e nove graus e trin te, minutos nordeste (29Q30' ,NE); duzentos e eetenfa
e três metros (273 mj , sessenta e seís
graus e Quinze minutos noroeste ....
(65915' NW); cento", oitenta e quatro
metros (184 m) : trinta. e sete graus e
trinta minutos eodoeste (37Q30" SW):
duzentos dezesseis metros (216 mj ,
vjnte e nove graus e quarenta e cinco
minutos noroeste (29Q4S' NW).
parágrafo único. A execução dapresente' autortzaçâo fica sujeita às
estipulações do Regulamento' aprovado
:nt!ll'l. Decreto nc 51. 726 de 19' de reve ..
Q

Q38'SW);
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