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I DECRETO-LEI N? 1.147 JANEIRO DE 1971

DECRETOS-LEIS
DE

13

DE

Altera, para o exercício de 1971,
a
distribuição ao produto da arrecadaçáo dos impostos únicos.

O Presidente da República, no uso
da atríbuiçáo que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição, de-

creta:

~972.

Art.,19

No exercício ftnanc slro de
1971, a parcela correspondente a 10%
do montante destínauo a dístrrbuíçac

dos Impostos únicos sobre Mínerata do
Pais, sôbre Lubrificantes e Combustaveis Líquidos e Gasosos e sôbre Energia Elétrica, constituirá Reserva Especial.
~ 19

S. A., correspondentes às überaçõea
para atender às respectivas despesas.
processar-se-ão proporcionalmente a
distribuição
definida na legislação
própria conforme indicado no § 1.0 oo
artigo 19 deste Decreto-lei.
§ 29
A Comissão de Programação
Financeira programará a Iíberacão d05
recursos de que trata este ar tdgo, no
máximo até o dia 31 de março de

A distribuição alterada

por

este Decreto-lei foi. fixada, respectivamente, pelos Decretos-Iels ["loS '1.038,
de 21 de outubro de 1969 e nv 1. C91,
de 12 de março de 1970, e pelo De-

ereto-lei nv 644, de 23 de Junho de
1969 e pela Lei nc 4.676, de 16 de
junho de '1965. .
.
§ 29
Não se aplica o estabelecido
neste artigo às parcelas atribuídas <:lOS
Estados, Distrito Federal e Munící..
pios.
Art. 2,9 Os valôres correspondentes
à Reserva Especial de que trata ti artigo 19 serão creditados pelo Banco
do Brasil S. A. em conta -aspectal do
Tesouro Nacional, para liberação, pUJ
parte da Comissão de Programação
Financeira, sujeita ao comportamento
do fluxo de caixa do Tesouro
NacionaI.
~ 19 Os créditos nas contas mantidas pelos órgãos beneficiários dêstes
recursos, junto ao Banco .io Brasil

Art. 39 mste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 49 Ficam revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 13 de janeiro de 1971;
15-09 da Independência e 839 da
República.
~~ÍLIO

ex.

1[ÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Vello3o

DECRETO-LEI

N9

1.148 -

DE 22 DE

JANEIRO DE 1971

Dá nova redação ao artigo ~9 do Decreto-lei n9 1.144, de 31 de oeeembro de 1970.

o Presidente da Repúb-lica, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, itens I e lII, da Constituição
decreta:
Art. ~ 9 O artigo 2 9 do Decreto-lei
nv 1.144, de 31 de dezembro de 1970.
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 Durante a convocecac.
o Substituto de Auditor percebera
os vencimentos correspondentes
ao cargo cujas funções exercer.
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Enquanto não

forem fixados os vencimentos dos

Auditores
SUbstitutos, os atuais
Substitutos de Auditor, COnvocados para exercerem as atrtbutcões

inerentes a êsses cargos, perceberão vencimentos de Cr$
.
1.500,00 (mil e quinhentos cruzei-

ros) ."
Art. 29 As despesas decorrentes da
aplicação dêste Decreto-lei correrão a
conta das dotações consignadas no vigente Orçamento à Justiça Militar.
Art. 39 ltste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua pubücaçào.
Art. 49 Revogam-se as dísposíçóes

em contrário.
Brasília, 22 de janeiro de 197:;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
DECRETO-LEI N9 1.149 -

DE

28 DE

JANEIRO DE 1971

Estabelece condições para a filiação de
entidades sindicais brasileiras a organizações internacionais.

() Presidente da República, usando
na etrfbuíção que lhe confere o artíco 55, Item I, da Oonstàtuíçâo e tendo
em vista o disposto no Artigo 89, item
VI, também da constituição, e Artigo
69 item VII, do Decreto-lei n» 1.135
de 3 de dezembro de 1970, decreta:
Art. 19 As entidades sindicais brasneuas de qualquer grau, reconheciuas nos termos da Consclidaçâc das
Leis do Trabalho (Decreto-lei no 5.452,
de I', de maio de 1943), não poderão
filiar-se a organizações internacionais,
03111 com elas celebrar convênios ou
manter relações, sem prévia licença,
do Presidente da República, ouvido o
conselho de Segurança Nacíonaj ,
e.rt , 29 As entidades sindicais estrangeiras ou internacionais só poderão ter sede, agências, filiais ou re~
cresentações no País, após prévia licença do Presidente da República, ourido o Conselho de Segurança Nacíonal
Art. 39 A Secretaria-Geral do Conselhc de Segurança Nacional é o órgão
utcumbídc do exame, quanto ao aspectc de Segurança Nacional, dos pro-

cessos referentes à concessão das licenças de que tratam os artigos 19 e
2° deste decreto-lei.
Art. 49 O poder Executivo regula...
mentará o presente decreto-lei, no
prazo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua publícaçâo.
Art. 59 ~ste Decreto-lei entrará em
vígur na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de janeiro de 1971;
150';' da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DECRETO-LEI

Nº 1.15.0
FEVEREIRO DE 1 ~'11

DE 3

DE

Reajusta os vencimentos ar-s servidores civis e militares do Poder Executivo e, dá outras -prooiceneias,

o Presidente da Repúbiíca. usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item UI, in fine, da Constituição, decreta:
Art. 1'? Ficam maj orados em 20 %
(vinte por cento) os valõres dos vencimentos e salários básicos dos cargos
efetivos e empregos, resultantes da
aplicação do Decreto-lei nv 1.073. de
9 de janeiro de 1970:
a) dos funcionários civis dos órgãos
da Admínlstraçâo Federal Direta, das
Autarquias e dos Territórios Federais'
b) dos membros da lvlagistratlU,á
Federal, do Ministério Publico Federal e dos Tribunais de Contas da
União e do Distrito Federa];
c) do pessoal temporàcío de que
trata o Capitulo VI da Lei nv 3. "180,
de 12 de julho de 1960, dos orgâoe da
Adminlstraçâo Federal Direta, das
Autarquias e dos 'I'errrtórlos jrederaís,
ressalvada, quando fôr o cas~ a nípótese prevista no artigo 3Q deste Deereto-lei:
à)
dos ocupantes de empregos e
íuncões integrantes de quadros e tabelas de órgaos da Admínístração Federal Direta e das Autarqutas federais,
regidos pela legislação traoalhlsta que
conaiznem retribuições idêutícas as
fixad~s para os cargos de atríbuíções
iguais ou assemelhadas segundo o SIStema de classificação do Poder Executivo;
e) dos funcionários transterldos da
União para o Estado do acce, CGm-
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pensados quaisquer aumentes. reajustamentos ou reclassificações concedidos pelo Govêrno estadual a partir
de 1 de fevereiro de 1970;
dos funcionarias da Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima.
Art. 2Q Ficam igualmente rnajorados em 20% (vinte por cento) os vencimentos e salários básicos dr) pessoal
do magistério federal, superior e médio, de que tratam Os Decretos-leis
nvs . 1. 086. de 25 de fevereiro de 1970,
1.121, de 31 de agôsto de 1970 e 1.126.
de 2 de outubro de 1970, bem como
dos Fiscais de Tributos do Açúcar e
do Alcool, decorrentes da aplicação do
Decreto-Ieí no 1.108, de 24 de junho
de 1970.
Art. 39 Aos ocupantes de empregos e funções integrantes de quadros
e tabelas das Autarq.oas Federais e
de órgâos da Admlmsvr ação Federal
Direta, regidos pela regtsraçáo trabalhista, que consignem rr-trtbuícôes diIerentes das fixadas para os cargos
de atribuições Iguais ou asaemelnadas segundo o sístema de classificação do Poder Executivo é concedido
reajustamento de saaai'ío em importância igual à parcela resultante do
aumento deferido. pelo presente Decreto-lei, ao ocupante de cargo da
mesma denominação Integrante daquele sistema,
§ lONas casos em :J11e não houver
identidade de denomtnacàc Iar-se-á o
reajustamento em montantes proporcionais às importâncias concedidas aos
demais servidores do quadre ou tabela
do próprio órgão. observada a correspondência de classíftcacâr ou se esta
não ocorrer, de acàrdocom o percentual de aumento concectdo ao emprêgn de maior nível comoreendido
em cada grupamento de empregos a
que sejam inerentes atrvlâades da
mesma natureza.
§ 2Q As propostas de reajustamento
serão submetidas à aprovação do Presidente da República, por intermédio
do órgão Central do Sistema de Pessoal.
Art. 49 Aplicam-se as normas conste.ntes do artigo anterior e de seus
parágrafos aos ocupantes de cargos,
funções e empregos lncegrantes dos
quadros e tabelas das Becretartas dos
órgãos do Ministério ?'íbl1co Federal,
cuja classificação não obedeça à sistemática do Poder Executivo.
Art. 59 Os cargos em ccmíssâo e
as funções gratífícada, da Admírns-

r

tração Pública Federal Direta e das
Autarquias Federais terão os respecUvas valôres decorrentes da aplicação
do Decreto-lei nv 1.073. de 9 de janeiro de 1970. majorados em 20%
(vinte por cento).
Art. 6Q Ficam reajustados em 20%
(vinte por cento) os va.ôres de sôído
dos militares, decorrentes da aplicação do Decreto-lei nc l.Oi;;S. de 9 de
janeiro de 1970. observado o disposto
no artigo l I do Decreto f el nc 728,
de 4 de agõsto de 1969.
Art. 79 O vencimento-base dos Ministros de Estado passa a tar o valor
mensal de ors 4.000,00 tquatro mil
cruzeiros) .
§ 19 Não sofrerão alteração em de;';
corrêncía do disposto neste artigo as
retribuições de cargos ou {unções integrantes de órgãos da Aumtntstração
Federal Direta e de Auta.. . qutas ríxadas em percentuais Inoluentes sôbre
o vencimento de Mimstru de Estado,
ou sôbre o limite máximo legal de
retrrbuícáo do servidor publico, ficando .revogadas as disposíçõea que
autorizavam essa lncidêneta.
§ 29 Aplica-se aos casos abrangidos
pelo parágrafo anterior 0 disposto no
artigo 5Q deste Decreto-Ie, ,
_ § 3Q As retribuições ora contidas
pelo atual valor absoluto do limite legal de retrfbuíçáo. decorrente da aplícaca o do Decreto-lei nv 1.t.I'i3, de 9 de
janeiro de 1970, não poderão ultrapassar êsse valor, acrescido de 20%
(vinte por cento).
Art. 8Q O vencimento-base do Censultor-Geral da República passa a ter
o valor mensal fixado em Cr$ 4.000,00
(quatro mil cruzeiros).
Art. l}9 :É: concedido reajustamento
de 20% (vinte por cento), que independerá de prévia apostila ~10S títulos
dos beneficiários:
a) aos servidores civis aposentados,
bem como aos em disponibilidade;
b) MS pensionistas dos runcíonários civis pagos pelo Tesouro Nacional, aos pensionistas dos runctonárros
autárquicos e aos pensionistas pagos
pelo Instituto de Prevídêncta e Assistência' dos Servidores do Estado.
ô

Art. 10. A representação mensal
Instituída pelo artigo 208 do Decretolei nv 200, de 25 de fevereiro de 196'1.
passa a ser concedida, aos Ministros
de Estado. Chefe do Estado-Maior das
Fôrças Armadas, Chefes dos Gabf-
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netes Civil e Militar da Presidência da
República e Chefe do Serviço Nacional de Informações, na base de 75%

(setenta e cinco por cento dos respectivos vencimentos, e aos Secretários-Gerais, Diretor-Gerai do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil e Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal e Diretor da
Agência Nacional, na base de 50 %

(cinqüenta por cento) dos respectivos
vencimentos, e a gratificação de representação prevista no artigo 39, item

r.

do Decreto-lei no 3'76, de 20 de dezembro de H]'68, passa a ser concedida
ao Presidente do Supremo Tribunal

Federal na base de 75% (setenta e
cinco por cento) do respectivo vencimento básico.
Art. 11. Observada a exís têncía, em
cada órgão, de recursos sufíclentes e
adequados. poderão ser reajustados
em 20% (vinte por cento) os: atuais
valôres das gratificações p".la repre-

sentação de gabinete.
Art. 12. As gratificações concedidas a funcionários civis do Poder Executivo com a finalidade de retribuir
o exercício em regime de tempo mtegral e dedicação exclusiva e o serviço
extraordinário a êsta vinculado passarão a ser calculadas sôbre os vaIôres dos vencimentos básicos dos cargos 'efetivos ou dos valôres dos C8'.'gOS
em comissão e funções gratificadas,
decorrentes da aplicação do Decretolei nv 1.073, de 9 de janeiro de 1970.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se apüca ao pessoal do magistério federal, superior e médio, de
qUL tratam os Decretos-leis .'1"'8. 1.086.
de 25 de fevereiro de 1970. 1.121, de
31 de agôato de 1970, e l.l2o, de 2 de
outubro de 1970.
Art. 13. Ficam majoradas em 2.0%
(vinte por c-ento) as gratdncaçôes concedidas aos Juizes Pederaís e Juízes
Federais substitutos por tôcca da Lei
nv 5.632, de 2 de dezembro de 1970.
Art. 14. A gratificação c-vmpletnental' de salério-mínímo ser a corzcderada para efeito de qualquer gratificação ou vantagem calculada sôbre a
vencimento ou salário, bem coroa
para fins de prevídêncta social.
Art. 15. O salário-família será pago
'na importância de Cr$ ~v 00 (vinte
cruaeíros) mensais, por dependente.
Art. 16. O reajustamento decor-rente dêste Decreto-lei secá concedido
sem redução de diferença de venci-

LEGISLATIVO

mentes e de vantagens sujeitas à absorção prevista nos -olrtigi.Js 103 e 105
do Decreto-lei nc 200, de :J..3 de fevereiro de 1967.
Art. 17. Nos cálculos decorrentes
da aplicaçã,o do presente Decreto-lei
serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 18. O reajustamento concedidc por êste Decreto-lei vigorará a
partir de 1 de março de 19';1 e a despesa decorrente será atendida cem
recursos orçamentários. inclusive na
forma prevista no artigo 6~ da Lei
nv 5.628, de 1 de deze.nbrc de 1970,
que estima a Receita e üxa a Despesa da Uníâo para o axeroício financeiro de 1971.
Art. 19. âate Decrato-Iei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Art. 20. Revogam-se as orsposíçôes
em contrário.
Brasília, 3 de fevereiro de 1971;
da Independência: e 33 9 {ia
República.
1509

EMíLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
António Delfim Netto
Mario David Andreaz,,:a
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Marcia de Souza e Mello
F. Rocha i.açaa
Marcus Vinicius Pratitu de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
Jolio Paulo dos Reis Vettoso
José Costa Cavalcanti
I-lygino C. Corsetti

DECRETO-LEI

N° 1.151 ~ DE 4 DE
FEVEREIRO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a desapropriar área de terra que menciona, de propriedade da Prefeitura
Municipal de Teresina, Estado do
Piauí.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição e tendo em vista o disposto no artigo 2°,

ATOS

§ 2°, do Decreto-Lei n" 3.365, de 21
de junho de 1941, decreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a desapropriar por utilidade
pública o terreno de propriedade da
Prefeitura Municipal de Teresina, situado na confluência das Ruas Monsenhor Lopes e Arlindo Nogueira,
desmembrado de imóvel da Avenida
Frei Serafim, em Teresina, Estado «o
Píauí, medindo 42,25m por 38,95m,
para a construção da estação terminal de microondas daquela cidade,
integrante do Sistema Nacional de
Telecomunicações.
Art. 2° :Ê:ste Decreto-Lei, que será
submetido
apreciação do Congresso Nacional, nos têrmos do § Iodo
artigo 55, da Constituição, entra em
vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 4 de fevereiro de 1971;
150." da Independência e 83.° tia
República.
à

EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti
(*)

DECRETO-LEI

Nº 1.152
DE FEVEREIRO DE 1971

-
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DE

24

Reajusta os vencimentos dos seruidores civis e militares do Distrito
Federal e dá outras providências.

O Presidente da República uaaodo
das atribuições que lhe -confere :) artigo 55, item lII, in fine, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Ficam majorados em 20%
(vinte por cento) os atuais venclmenter- do pessoal, civil e militar, do Dtstrito Federal, inclusive dos ocupauces
de cargos e funções de confiança.
Art. 2.° E' concedido reajustamento
de 20% (vinte por cento), que mdependerá de prévia apostila nos títulos dos
beneficiários, ao pessoa]
inativo, civil e militar, pago pelo Govêrno do Distrito Federal.
Art. 3.° As gratificações conoedldas
aos funcionários do Distrito Federal
com a finalidade de retribuir o exercicio em regime de tempo Integral e
dedicação exclusiva e o serviço extraordinário a êste vinculado passarão
a ser calculadas sôbre os vencimentos
básicos decorrentes da aplicação do
Decreto-lei n.v 1.073, de 9 de janeiro
de 1970.

Art. 4.° U salário-família será pago
na importância de Cr$ 20,00 (vinte
cruzeiros) mensais, por dependente.
Art. 5.° Nos cálculos decorrentes da
aplicação do presente Decreto-lei se-râo desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 69 As retribuições ora contidas pelo atual valor absoluto do limíte legal de retribuição decorrente
da aplicação do Decreto-lei número
1. 073, de 9 de janeiro de 1970, não
poderão ultrapassar êsse valor, acrescido de 20% (vinte por cento).
Art. 7.° O reajustamento concedido
por êste Decreto-lei vigorará a partir
de 1.0 de março de 1971 e as despesas
decorrentes serão atendidas com recursos orçamentários, inclusive fia. rorma prevista no art. 6.° da Lei número
5.641, de 3 de dezembro de 1970, que
estima 2 Receita e fixa a Despesa do
DIstrito Federal, para o exercício financeiro de 1971.
Art. 8.° :H:ste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 9." Revogam-se as dlspoaíções
em contrário.
Brasília, 24 de fevereiro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
João Paulo dos Reis VeZZoso

DECRETO-LE'I N9 1.153 _
MARÇO DE 1971

DE 19 -DE

Altera a redação do artigo 99 do Decreto-lei n9 401, de 30 de aeeemoro
de 1968.

O Presidente da Repúbltca, usando
da atribuição que lhe contere o artigo 55, item II, da Constituição deereta:
Art. 19 O artigo 99 do Decreta-Iet
nv 401, de 30 de dezembro de lD68,
com a nova redação dada pelo Decreto-lei nv 1.089, de 2 de fevereiro de
1970, passa a vigorar com a seguinte

redaçac:
"Art. 99 Ficam sujeitos ao cesconto do ímpôsto de renda
na
fonte, à alíquota de 1.5 % (um e
meio por cento), como antectpaçâo

8

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

do impôsto devido na declaração,
08 valôres brutos pagos aos empreiteiros de estradas, de obras e
semelhantes, pessoas
jurídicas,

dias, sob pena de responsabíüdade
pessoal de quem efetua a retencão. "

pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Territórios, e.

Art. 29 nste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua pubhcaçâo, revogadas as dlsposíçôes em contrário.
Brasília, 1Q de março de 1971;

de serviços públicos.
Parágrafo único. O ímpôato sere

1500 da Independência
Repúblíca..

respectivas entidades paraestataís,
sociedades de economia mista, empresas públicas e concessíonártcs
descontado no ato do pagamento
e recolhido no prazo de 5 rcínco)

DECRETO-LEI NÇI 1.154 -

EMÍLIO G.

e

830;>

da

MÉDICl

Antônio Detfim. Netto

DE 1 DE M.~RÇO DE 1971

Estabelece a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) baseada na
Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NAB), aaapta a Tarifa Aduaneira à rejerida Nomenclatura e dá outras providencias.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 55, item I'I, da Constituiçâo, decreta:
Art 19 ~ estabelecida a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM.> ,
de acõrdo com o disposto no artigo 155 do Decreto-Ieí nv 37, de 18 de
novembro de 1966.
Art. 29 A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NEM) a que se
refere o artigo anterior será adotada:
I - Nas operações de exportação e Importação:
11 - No comércio de cabotagem e por vias internas;
TIl - Na cobrança dos impostos de exportação, importação e sôbre
produtos industrializados;
IV - Nos demais casos previstos em legislação espectnca,
Art. 3Q A interpretação do conteúdo das posições e desdobramentos da
Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) rar-sc-á pelas suas Regras Gerais e Regras Gerais Complementares e, subsídíàrtamente, pelas
Notas Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NENAB).
Parágrafo único. As alterações das Notas Explicativas da Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NENAB) que impliquem em modificações
na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM), somente serão válidas
apca aprovação pelo Comité Brasileiro de Nomenclatura segundo critérios
e normas que serão estabelecidas, na forma de suas atribuições.
Art. 49 A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM) com as aliquotas da atual Tarifa das Alfândegas, passa a constituir a Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB) , que acompanha este Decreto-lei.
Parágrafo úrxco. A Tarifa Aduaneira do Brasil (TAB) entrara em
vigor a 30 de abril de 1971.
Art. 59 Todos os atos decorrentes da utilização da antiga Nomenctatura
Brasileira de Mercadorias, aprovada pela Resolução 517, de 17 de julho de
1952 do extinto Conselho Nacional de Estatística, ou da atual Nomenclatura
da Tarifa das Alfândegas deverão adaptar-se a partir de 30 de abril de 1971,
à nova Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM).
Parágrafo único. Até a data prevista neste artigo, poderá ser indicada
nos documentos de importação ou exportação, além das codificações das
Nomenclaturas em vigor, a codificação correspondente à nova Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NBM).
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Art. 69 A Tabela anexa ao Regulamento do Impôsto sôbre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto nv 61.514, de 12 de outubro de 19b'i,
e alterações posteriores. será adaptada à Nomenclatura Brasileira de Meroadortas (NBMI, de forma a entrar em vigor a 30 de abril de 1971.
Art. 79 O artigo 157 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966,
passa a ter a seguinte redação:
"O Comitê Brasileiro de Nomenclatura funcionará sob a presidência do
Secretário Executivo do Conselho de Política Aduaneira, e será integrado
por 6 (seis) membros especializados em nomenclatura, designados pelo Ministro da Fazenda dentre funcionários de órgãos diretamente ligados à
aplicação da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (NEM) ".
Art. 89 O artigo 156 do Decreto-lei nc 37, de 18 de novembro de 1966,
fica acrescido do seguinte inciso:
"VII - Estabelecer critérios e normas de classttícaçâo para
aplicação uniforme da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM) ",

Art. 99

É revogado o artigo 16 do Decreto-lei ü9 63, de 21 de novembro
de 1966.
Art. 10. l!:ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicaçãq,
revogadas as disposições -em contrário.
Brasilia, 1 de março de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
A Tabela mencionada no art. 69 foi publicada no D.a. de 4-'3-71
plemento) .

DECRETO-LEI NQ 1.155 MARÇO DE 1971

DE

3

DE

DECRETO-LEI N." 1.156 MARÇO DE 1971

DE

(Su-

9

DE

Dispõe sôbre a entrega aos Óxnceuis
pertencentes aos Municipios do produto da arrecadação do im/póeto sobre circulação de mercadorzas.

Dispõe sôbre a prestação dos serviços
de propriedade industrial e dá outras nrooíaéncias.

O Presidente oa República, -rsando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item H, da Constituição, decreta:
Art. 19 Para distribuição das parcelas pertencentes aos municiptos na
arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadarias, de que trata o Decreto-lei número 380, de 23 de dezembro de 1968,
os Estados poderão adotar, no primeiro semestre de 1971, os índices percentuais apncadoa no exercício de 1970.
Art. 29 aste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publícaçàc, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de março de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.

o Presidente da República, no 1"lS0
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:

EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Art. 1.0 A prestação dos serviços
previstos no Decreto-lei n," 1.005, de
21 de outubro de 1969 se fará mediante retribuição de seu custeie e
encargos, pelos usuários, constituindo
receita do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a cujo
patrimônio se incorpora, nos têrmoa
do artigo 3. 0 da Lei n.s 5.648, de 11
de dezembro de 1970.
Art .. 2.0 0$, valôres da retribuição
e sua vigência serão fixados por ato
do Ministro da Indústria e do Comércio, por proposta do INPI.
Art. 3.0 O processo de recolhimento
de retribuição será disciplinado pelo
Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
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Art. 4.° O pagamento da retribuição
50 produzirá efeito quando efetuado

no prazo respectivo, de acôrdo com

ção do seu comprovante ao Instituto
Induatrfal.

dentro do mesmo prazo.
Art. 5.° O Ministério da Fazenda
transferirá para o INPI a receita recolhida ao Tesouro N acíonal, a partir
de 1 de janeiro oe 1971, a tltu,,~:) de
"Taxas de Serviços Federais Códtgo
da propriedade Industrial.
>}

Art. 6.° :H:ste Decreto-lei entrará f;IT1
vigor na data de [ma publicação, re-

vogadas as disposições em contrár.lo .
Brasília, 9 de março de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini: de Mor'1es

DECRETO-LEI N.o 1.157
MARÇO DE

DE 12 DE

1971

Altera a legislação do impôsto sôbre
produtos industrializados.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item rr, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para fins de ctacsifícação
na Tabela anexa à Lei n." 4.502, de
30 de novembro de 1964, entende-se
por:
I - Cigarrilha, o produto com capa
de fôlha de fumo em estado natural,
envolvendo fumo desfiado, picado,
mígado ou em pó.
II - Charuto, o produto com capa
de fôlha de fumo em estado natural,
envolvendo fôlha de fumo inteira, picada, ou partida.
III - Cigarro, o produto de fumo,
cuja capa não seja de fôlha de fumo
em estado natural.
Art. 2.0 ~ste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de março de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N." 1.158 -

DE

16

DE

MARÇO DE 1971

:1

tabela vigente e mediante apresenta-

Nacional da Propriedade

LEGISLATIVO

Dispõe sôbre estímulos à exportação
de produtos manufaturados.

O Presidente da República, no " so
da atribuição que lhe confere o artigo 55, ~~em II, da Constituição, decreta;
Art. 1.0 Até o exercício financeiro
de 1974, inclusive, as empresas poderão abater do lucro sujeito ao ímpôsto de renda a parcela correspondente à exportação de produtos lanufaturados nacionais relacionados
pelo Mínlstro da Fazenda, e cuja penetração no mercado internacional
convenha promover.
Parágrafo único. Do lucro tributavel será ded uzida uma percentagem
igual àquela que o valor das exportações de prodrtos manufaturados representar sôbre a receita total da emprêsa.
Art. 2.0 Para todos os efeitos legais,
ttca equiparada à exportação, a ventia no mercado interno de produtos
manufaturados nacionais, contra pagamento com recursos oriundos de divisas conversrveís, provenientes de financiamento a longo prazo de instituição financeira ou entidade governamental estrangeiras.
Parágrafo único. O Ministro da
Fazenda fixara normas quanto ao inanciamento a longo prazo a que se
refere este artigo.
Art. 3. eate Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados 'J artigo 5.0 e parágrafos da
Lei nv 4.663, de 3 de junnc de 1965-,
o artigo 57 da Lei n." 5.025, de 10
de junho de 1966, o artigo 4.0 e parágrafo do Decreto-lei n.v 1.117, de" 10
de agôsto de 1970, e demais disposições em contrário.
Brasília, 16 de março de 1971;
150.0 da Independência e 83.0 da
República.
0

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N.O 1.159 MARÇO

DE 17 DE

DE 1971

Dá nova redação ao "capút" do artigo Lo do Decreto-lei n.O 1.145, de
31 de dezembro de 1970.

O Presiãente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artt-

ATOS

go 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O artigo 1.°, "caput", do
Decreto-lei n." 1.145, de 31 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a
seguinte redação:

"Art. 1.0 Fica prorrogada até
o exercício financeiro de 1972, inclusive, a não incidência do ímpôsto de renda de que trata o
"caput" do artigo 28 da Lei número 4.862, de 29 de novembro
de 1965, alterado pelo artigo 7.°
da Lei n." 5.455, de 19 de junho

ue 1968".

Art. 2.° âiste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contra-

rIO.

Brasília, 17 de março de 1971;
da Independência e 83." da.
República.

150.°

EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delf:m Netto

DECRETO-LEI N.9 1.160

11
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DE 17 DE

MARÇO DE 1971
Dispõe sôbre a concessão de isenção
de impôsto de importação a bens
e equipamentos destinados à pesquisa científica e dá outras promdências.

o Presidente da República, no lISO
da atribuição que lhe confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° Poderá ser concedida Isenção de impôsto de importação a bens
e equipamentos destinados à pesquisa científica, desde que constem c!.<>
projeto aprovado pelo Conselho Nacional de Pesquisas, que recomendará ao Conselho de Política Aduanetra
a concessão do beneficio.
§ I" A isenção a que se refere êste
Decreto-lei não abrange bens e equipamentos com similar nacional.
§ 2° Compete ao Conselho de Política Aduaneira conceder a isenção.
Art. 2" A isenção a que se refere
êste Decreto-lei implica em igual Deneffcío eelatfvamente ao Impôsto sôbre produtos industrializados.

Art. 3" :este Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de março de 1971;
150.9 da
Independência e 835' da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N5' 1.161
MARÇO

DE

DE ~9 DE

1971

Dispõe sôbre os abatimentos da renda bruta e deduções do impôsto de
renda, realizados por pessoas físicas em decorrência de aplicações
financeiras de interêsse econômico
ou social.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item H, da Constituição, decreta:
Art. 19 Obedecidos os percentuais
e condições estabelecidos pela legislação vigente, às pessoas físicas fica
mantido o direito de abater da renda bruta as aplicações financeiras
em Obrigações do Tesouro Nacional
e títulos da dívida pública de emissão dos Estados e Municípios; em
cotas de participação em fundos de
condomínio; em letras imobiliárias;
em letras hipotecárias; em ações de
sociedades de investimento, de sociedade anônima de capital aberto, de
empresas industriais e agrícolas, consideradas de ínterêsse para o desenvolvimento econômico do Nordeste e
e da Amazônia ou ações compradas
às Instituições Financeiras, na forma
do artigo 39 do Decreto-lei nv 1.089,
de 2 de março de 1970, desde que o
beneficiário cumpra o disposto neste
Decreto-lei.
Parágrafo único. Aplicam-se também as disposições dêste Decreto-lei
à subscrição de ações do Banco da
Amazônia S.A. e Banco do Nordeste do Brasil S.A., utilizadas na redução do Impôsto de renda pelas
pessoas físicas, nos têrmos do artigo
5°, da Lei nv 5.122, de 28 de setembro de 1966 e artigo 20, da Lei número 5.508, de 11 de outubro de
1968.

Art. 29 Os subscritores ou adquirentes, que desejarem utilizar as
aplicações financeiras para os fins
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do artigo anterior, declararão expressamente o fato, no ato da subscríção ou aquisição, a fim de que
a emprêsa emissora ou vendedora dos
títulos ou valôres mobiliários faça
essa consignação no documento fornecido ao interessado.
Parágrafo único. Na hipótese de
o subscritor ou adquirente, posteriormente ao ato de subscrição ou aquisição, decidir fazer uso do direito ao
incentivo fiscal, poderá efetivá-lo
desde que restitua os títulos à emprêsa emissora ou vendedora para
08 fins
do disposto no artigo seguinte.
Art. 3º Os títulos ou valôres mobiliários adquiridos na forma do artigo
2º,
serão obrígatôríamente
custodíados pela própria instituição
financeira interveniente, onde serão
mantidos, em nome do adquirente,
pelo prazo de dois anos, contados da
subscrição ou aquisição.
Parágrafo único. As demais entidades emissoras ou vendedoras manterão convênio com instituições financeiras para as quais ficam obrigadas a remeter, no prazo de 30 dias
contados da data da operação, os
títulos
ou
valôres
mobiliários
vinculados ao sistema de incentivos
fiscais.
ArL 4Q O levantamento da custódia, antes de expirado o prazo de
dois anos, poderá ser efetivado, total
ou parcialmente, desde que o beneficiário apresente o recibo de custódia à
repartição de seu domicílio
fiscal e seja por esta autorizado, após
satisfeitas as exigências de pagamento do ímpôsto reduzido na declaração ou de reínclusão de parcela correspondente ao abatimento da renda bruta.
Parágrafo 19 Quando a utilização
do incentivo tenha importado em redução direta do Impôsto devido, o
contribuinte obterá a liberação da
custódia mediante apresentação. ao
órgão fiscal, do comprovante de recolhimento do ímpôsto de renda correspondente.
Parágrafo 2Q Nos casos de abatimento da renda bruta o contribuinte manifestará expressamente que
incluirá na declaração do exercício
imediato, corno rendimento da cédula "H", a importância que haja
abatido.
Art. 59 Embora consignado na nota de venda nos têrmoa do artigo 2Q,

LEGISLATIVO

e, conseqüentemente, custodiados os
titulas ou valôres mobiliários, se o
contribuinte, por qualquer motivo,
não se utilizou do benefício a que se
refere o artigo 19, a repartição fiscal, constatada a veracidade liberará imediatamente o levantamento da
custódia, sem qualquer ônus para a
parte.
Art. 6Q As normas para execução
dos serviços de custódia pelas instituições financeiras serão baixadas pelo Conselho Monetário Nactona.í ,
Art. 79 As Obrigações do Tesouro
Nacional ou os títulos de dívida pública estadual ou municipal, para
gôzo do benefício fiscal, terão prazo
de resgate igualou superior a 2
(dois) anos e suas modalidades serão
nominativas ou nominativas endossáveis.
Parágrafo único. As letras imobiliárias não poderão ser de prazo inferior a 2 (dois) anos, e serão na
modalidade nominativa ou "ao POl'tador", quando ídentíffcado.
Art. 80;> ãste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de março de 1971;
150Q da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 1.162 MARÇO DE 1971

DE

25

frE

Dispõe sõbre a subscrição pública ce
ações do Banco da Amazônia Sociedade Anônima.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 A subscrição pública uecorrente de renúncia ao direito de preferência da União às novas ações do
Banco da Amazônia Sociedade Anôclima, a que Se refere o artigo 1'" do
Decreto-lei nv 1.138, de 11 de tezembro de 1970, poderá ser feita com
ágio, que reverterá em benefício da
própria instituição e com limitaçã-o do
número máximo de ações por sucscrttal' fixada pelo Banco.
Art. 29 nste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o § 3." do artigo 3.° da Lei n.v
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5.122, de 28 de setembro de 1966, e
demais disposições em contrárío.
Brasília, 25 de março de 1971;
1509 da Imdependêncía e &39 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 1.163 MARÇO DE 1971

DE

31

DE

Revoga o Decreto-lei n 9 557,
de 29 de abril de 1969

O Presidetne da República, no USO
da atribuição que lhe confere o ar-
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tigo 55, item Ir, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' revogado o Decreto-lei
nc 557, de 29 de abril de 1969.
Art. 29 mste Decreto-lei entrará
em vigor a. partir de 15 de abril de
-971.
Brasília, 31 de março de 1971;
150 Q da Independência e 839 da
República.
EMÍDIO G. MÉDICE

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

APENSO
No H,P...p enso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram::
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres ante.. .
ríores, foram publicados no "Díárío Oficiar' até o último dia útil
do trimestre: ao qual corresponder o volume.

II - As retificações e reproduções publicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores ,

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
DECRETO-LEI NQ 237 FEVEREIRO DE 1967

28

DE

Retificação

DE

Modifica o Código Nacional de
Trânsito

(Publicado no Diário Oficial _ Seção

I -

Parte I, de 28 de fevereiro de
1967)
Retificação

Na pagma 2.434, 4f!. coluna, no art.
19 , onde se lê:
"Art, 59 •••........... _., " •••.••.•

VIIi ... estudar a propor ...

Leia-se:

"Art.

59

o ••••••••••••••••

0'0

••••••

VIII ... estudar e propor ...

Na página 2.435, lf). coluna, onde se
lê:
"l rt. 55
.

. .. veículos automortores
Leia-se:

"Pl.rt,

.

55

.

. .. veículos automotores '"
Na mesma coluna. onde se lê:

Na P página, 2~ coluna, no artigo
ao, no § 19, onde se lê:
... constantes do conhnecimento de
embarque ...
Leia-se:
... constantes do conhecimento de
embarque ...
Na página 11. 042', 2:J- coluna, no artigo 12, item Ir, onde se lê:
b) em subvenções mediante recursos transferídos ao FMM com destinação específica;
b) em subvenções mediante recursos
orçamentários para o custeio da .. ,
SUNAMAM;

Leia-se:
em subvenções mediante recursos transferidos ao FIv.IM: com destínação específica;
c) na complementação dos recursos
orçamentários para o ousteío da ....
b)

SUNAMAM;

"Art. 61
Parágrafo único .. mudanpa de doo •••••••••••••••••••••••••

mtcflío ...

Leia-se:

"Art. 61

Parágrafo único
dcrmcilío ...

_

.

mudança de

DECRETO-LEI Nl,l 1.142 _
DEZE1Y.{BRO DE 1970

DE 30 DE

Altera e consolida a legislação referente ao Fundo de Marinha M ercante, dispõe eôore o adicional ao
frete para a renovação da Marinha
Mercante, e dá outras providências.

(Publicado no Diário Oficial _ Seção
I - Parte I, de 30 de dezembro de
1970)

LEI N9 5.108 - DE 21 DE
DE 1966

SETEMBRO

Institui o Código Nacional de
Trânsito

(publicada no Diário Oficial - Seção
I - Parte I, de 22 de setembro de
1966)
Retificação
Na 111- página,

nulo onde se lê:

1~

coluna, no preâm-

sanciono o seguinte lei:
Leia-se:
.. ' sanciono a seguinte lei:
Nr. página 10.974, 31)- coluna, no parágrafo 2 9 do artigo 68,
Onde se lê:
'" dos Estados e dos 'r'errttõrtos.
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Leia-se:
· .. dos Estados ou dos 'I'errftóríos .
!lTa página 10.976, 1~ coluna, no item
Xz""{JV do artàgc 89,

Onde se lê:

Penalidade: Grupo <ilegível)
Leia-se:
Penalidade: Grupo 2

LEGISLATIVO

Leia-se:
Art. 29 A Fundação, com sede e
Fóro ...
Na 4l). coluna, no artigo 15,
Onde se lê:
Art. 15. O Esattauto da Fundaçâc.

LEI N9 5. 644 DE

DE 10 DE DEZEMi'lRQ
1970

Cria na Justiça do Trabalho das 4ª' e
8ª' Regiões 19 Juntas de Conciliação
e Julgamento e dá outras proviàên-

cias.
(Publicada no Diário Ojicial - Se~
cão I - Parte I, de 11 de dezembro de 1970).
Retificação

•••

Leia-se:
Art. 15. O Estatuto da Fundação...
LEI N9 5.650, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1970
Cria na Justiça do Trabalho das 6?- e
7f!. Regiões, 20 Juntas de Conciliação e Julgamento e dá outras providências.

Na Iª' Página, 2ª' coluna, na alínea

b do artigo 19,
Onde se lê:

· .. e uma em Itacoa tira, no Estado do Amazonas, ...
Leia-se:
e uma em Itacoatiara, no Estado do Amazonas, '"
Na 3ª' coluna, no artigo 39,
Onde se Iê:
... sendo dezenove (19) representantes de empregadores e dezenove
(19) reprepregadorea e dezenove representantes de empregados, ...
Leia-se:
· .. sendo dezenove {l9) repreaentantes de empregadores e dezenove
(19)
representantes de empregados,
LEI N9 5.647 - DE 10 DE
DEZEMBRO DE 1970
Autoriza o Poder Executivo a instituir
a Fundação Universidade Federal
de Mato Grosso, e dá outras providências.

(Publicada no Diário Oficial Seção I - Parte r, de 14 de
dezembro de 1970)
Retificação

Na 11} página, 1?- coluna, no arbígo 29,
Onde se lê:
Art. 29 A Fundação, com scede e
Fôro ...

(Publicada no Diário Oficial Seção r - Parte t, de 14 de
dezembro de 1970)
Retificação

Na página 10.579, P coluna, no artigo 4 9,
Onde se lê:
... Juntas criadas plo artigo 19 desta Lei.

Leia-se:
Juntas criadas pelo artigo 19
desta Lei.
LEI N' 5.651, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1970
Dispõe sóbre a venda de bens, pelo
Ministério do Exército, e aplicação
do produto da operação em empreendimentos de assistência social
e dá outras providências.

(Publicada no Diário Oficial Seção I - Pane J. de 14 de
dezembro de 1970)
Retificação

Na página 10.579, 2l). coluna, no artigo 19,
Onde se lê:
. .. sob sua jurisdição, CUjo utilização ou ...
Leia-se:
sob sua jurisdição, cuja utíüzação ou
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VOLUME
parcelas aos Municípios. (Decreta-

A
AUDITOR -

tuto

-

lei nc 1.155, de 3-3-71).

C-onvocação de SUbsti-

Alteração do Decreto-lei

nv 1.144, de 31-12-70 Art. 29.
(Decreto-lei nv 1.148, de 22-1-71).

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO Café solúvel - Revogação do Decreto-lei nc '557, de 29-4-69. (Decreto-lei no 1.163, de 31-3-71).
IMPOSTO

B
BANCO DA AMAZôNIA -

Bubscrf-

çâo pública. (Decreto-lei nv 1.1'62,
de 25-3-7J).

DE

IMPORTAÇÃO

Pesquisa cientüica
Isenção.
(Decreto-lei nv 1.16'0, de 17-3-71).
L:MPôSTO DE RENDA -

Alteração
do Decreto-lei nc 401, de 30-12-68
- Art. 99. roccrcto-tci nv 1.153,

c

de 1-3-71).

ENERGIA EL'ÉTRICA
Impostos
únicos.
(Decreto-lei no 1.147. de
13-1-7J) .

Alteração da Lei no 4. &32, de 29
de novembro de 1965 - Art. 28.
(Decreto-lei no 1.159, de 17-3-71).
- Alteração do Decreto-lei nv 1.145"
de 31-1:2-70 - Art. 19. (Decretolei nv 1.1'59, de 17-3-71).
- Pessoa Física - Abatimentos Aplicações financeiras.
(Decreto
nv 1. H:i1, de 19-3-71).

EXPORTAÇÃO -

IMPôSTO SOBRE PRODUTOS IN-

COMUNICAÇÕES - Microondas
'I'eresina.. (Decreto-lei nv 1.151, de
4-2-71) .

E

turados -

Produtos manufa-.

Estímulos. (Decreto-lei

nc 1.158, de 16-3-71).

F
FôRCAS P-..RMADAJS

Reajustamento.

Vencimentos

(Decreto-lei

nv 1.150, de 3-2-71).

-

DF mento.

-

DUSTiRIALIZADOS - Cigarros e
outros - Definição - Alteração da
Lei nc 4.'502, de 30-11-64. (Decreto-lei nv 1.157, de 12-3-70.
IMPOSTOS úNICOS -

Exercício de 1971.
nv 1.147, de 13-1-70.

Vencimentos
Reajusta(Decreto-lei nc 1.152, de

Distribuição
(Decreto-lei

M

24-2-7J) .
Exportação
Estímulos. (Decreto-lei nc 1.158,

MANUFATURADOS

I
rMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS -Entrega das

-

de 16-3-7J).

MLNERAI'S - Impostos únicos. (Decreto-lei nc 1.147, de 13-1-71).
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MUN]OíPIO - 10M
Entrega das
parcelas, (Decreto-lei nv 1.155, de
3-3-71) .

s
SERVIDOR PÚ:BL1CO -

tos -

N

Vencimen-

Reajustamento. (Decreto-lei

nc 1.150, de 3-2-71).

NOMENCLATURA Brasileira de
Merca-dorias. rriccrcto-tcc nc 1.154,
de 1-3-71).

-

DF mento.

Vencimentos - Reajusta(Decreto-lei nv 1.15·2, de

24-2-71) .
SINDlJCATOS -

p

nacionais -

Organizações Inter-

Filiação. (Decreto-lei

nc 1.149, de 28-1-71).
PRODUTOS

MANUFATURADOS

Exportaçoo -

Estímulos. (Decreta-

T

lei nc 1.158, de 16-3-71).
PROPRIEDADE

INDUSTRIAL

Prestação de serviços -

Retribui-

ção. (Decreto-lei nc 1.1'56, de 9 de
março de 1971).

TARIFA ADUANEIRA -

tura

Brasileira

de

Nomencla-

mercadorias.

(Decreto-Ieí nv 1.154, de 1-3-71).
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Atos Legislativos do Poder Executivo
LEiS DE ABRIL A JUNHO

bEPhRTAMENTO D'E i'MPRENsA

1971

NACIONAL

(AM,~RA DOS DEPUTADOS

BIBLIOTECA

Compra Cr$.i!!!Jt, lfJQ

íNDICE
DOS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER
EXECUTIVO
I -

LEIS COMPLEMENTARES

Págs.

Págs.

10 -

Lei Complementar de 6 de

maio de 1971 - Fixa normas
para o cumprimento do disposto nos artigos 98 e 108, §
11', doa Constituição. - Publicado no D.a. de 7-5-71
11 - Lei Complementar de 25 de
I

D.O. de 16-4-71

3

maio de 1971 - Institui o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, e dá outras
providências. -

Publicado no

D.O. de 26-5-71

II -

4

DECRETOS-LEIS

1.164 - Decreto-lei de 1 de abril
de 1971 - Declara indispensáveis à segurança e ao desenvol-

vimento nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem
quilômetros de largura em cada
lado do eixo de rodovias na
Amazônia Legal, e dá outras
providências. - Publicado no
D.O. de 2-4-71
1.165 - Decreto-lei de 1 de abril
de 1971 - Dispõe sôbre esti-

mulas fiscais a fornecimentos
de produtos manufaturados feitos no mercado interno. - Publicado no D.O, de 2-4-71 ....

1.166 - Decreto-lei de 15 de
abril de 1971 - Dispõe sôbre
enquadramento e contribuição
sindical rural. - Publicado no
1.167 - Decreto-lei de 27 de
abril de 1971 - Autoriza o Tesouro Nacional a promover o
aumento do capital da Companhia Siderúrgica Nacional, e
dá outras providências. - Publicado no D.a. de 28-4-71 ...

10

12

1.168 - Decreto-lei de 2D de
abril de 1971 - Autoriza o Poder Executivo a integralizar o
capital da Companhia Vale do
Rio Dôce - CVRD, da Centrais Elétricas Brasileiras Sociedade Anônima - ELETROBRAS e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM. - Publicado no D.a.
de 29-4-71

9

11

1.169 - Decreto-lei de 29 de
abril de 1971 Estabelece
normas interpretativas do Decreto-lei nv 1.154, de 1 de março de 1971, que institui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, assegura o prazo de
vigência do Decreto-lei ns 398,
de 30 de dezembro de 1968, res-

13
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IV

Págs,

Págs,

dências , - Publicado no D.a.
de 21-6-71

guarda a validade das decisões
do Conselho de Política Adua-

neira, mantém seus podêres e
dá outras providências. - Publicado no

D.a. de 29-4-71 ..

14

1 lei
de

1.170 Decreto-lei de 10 de
maio de 1971 - Declara de in-

terêsse . da Segurança NacionaI, nos têrmos do artigo 15, §
19, a1inea "b", da Constitui-

de

lena, Estado do Paraná e dá
outras providências. - Publi-

D.a.

de 11-5-71 .....

15

29-4-71

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

pecifica, e dá outras providências. - Publicado no D.Q. de
2 de junho de 1971

15

Decreto-lei de 11 de junho de 1971 - Dispõe sôbre o
recolhimento da contribuição
sindical e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
14 de junho de 1971 .........
1.176- Decreto-lei de 17 de junho de 1971 - Dispõe sôbre a
regularização de situações fiscais decorrentes da legislação
salineira, e dá outras providências. - Publicado no D.a. de
17 de junho de 1971
1.177 - Decreto-lei de 21 de junho de 1971 - Dispõe sôbre
aerolevantamentos no território nacional, e dá outras provi-

de 29-4-71

4 lei
de
5 lei
de

17

6 lei
de

19

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decreton? 1,134, de 16 de novembro
1970. - Publicado no D.a.

de 29-4-71

16

Q

:

19

Decreto Legislativo de 1971
~ Aprova o texto do Decretolei nv 1,138, de 16 de novembro
de 1970. - Publicado no D.a,

1.172 - Decreto-lei de 2 de junho de 1971 - Altera a legislação do ímpôsto único sôbre
minerais e dá outras providên-

cias. - Publicado no D.a. de
2 e reto no de 4-6-71
1.173 - Decreto-lei de 7 de junho de 1971 - Altera o § 3 do
artigo 19 do Decreto-lei nv 401,
de 30 de dezembro de 1968. Publicado no D.a. de 8-6-71 ..
1.174 - Decreto-lei de 11 de junho de 1971 - Estende ao Programa de Construção Naval 1971-1975 os incentivos fiscais
que menciona, e dá outras providências. - Publicado no D.a.

19

Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.132, de 13 de novembro
de 1970. - Publicado no Ir.O,

3 -

mulas fiscais aos casos que es-

11-6-71

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1,131, de 30 de outubro
1970. - Publicado no õ.O,

de 29-4-71

1.171 - Decreto-lei de 2 de junho de 1971 - Estende esti-

de

DECRETOS LEGISLATIVOS

2 -

ção, o Município de Santa He-

cado no

III -

18

20

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decreton? 1,135, de 3 de dezembro
1970. - Publicado no D.Q,

de 30-4-71

20

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.141, de 30 de dezembro
1970. - Publicado no D.a.

de 30-4-71

20

Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.145, de 31 de dezembro
de 1970. - Publicado no D.a.

7 17

1.175 -

de 30-4-71

17

8 lei
de

20

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.142, de 30 de dezembro
1970. - Publicado no D.a.

de 30-4-71

21

Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei. nv 1.138, de 11 de dezembro
de 1970, - Publicado no D.a.

9 -

de 30-4-71

17

21

Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei ns 1.143, de 30 de dezembro
de 1970. - Publicado no D.a,

10 -

de 30-4-71 ..............•....•
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Págs.
11 -

Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.159, de 17 de março
de 1971. - Publicado no D.a.
de 30-4-71

12 -

-

21

22 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.148, de 22 de janeiro
1971. - Publicado no D.a.
14-5-71

24

22

:::3 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971Aprova o texto do Decreton° 1.152, de 24 de fevereiro
1971. - Publicado no D.a.
14-5-71

24

22

24 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.153, de 1" de março
1971. - Publicado no D.a.
14-5-71

25

22

25 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretons 1.154, de 11' de março
1971. - "Publicado no D.a.
14-5-71

25

22

26 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.155, de 3 de março
1971. - Publicado no D.a.
14-5-71

25

9,3

27 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.156, de 9 de março
1971. - Publicado no D.a.
14-5-71

25

~3

28 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretelei nv 1.157, de 12 de março
de 1971. - Publicado no D.a.
de 19-5-71

26

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.160, de 17 de março
1971. - Publicado no D.a.
19-5-71

26

Decreto Legislativo de 1971

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.139, de 21 de dezembro
de 1970. - Publicado no n.o.
de 10-5-71
13 -- Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.140, de 30 de dezembro
de 1970. - Publicado no D.a.
de 10-5-71

14 -- Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.146, de 31 de dezembro
de 1970. - Publicado no n.o.
de 10-5-71

15 -- Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.147, de 13 de janeiro
de 1971. - Publicado na D.a.
de 10-5-71

16 -

Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

17 lei
de
de
18 lei
de
de

Decreto Legislátlvo de 1971
Aprova o texto do Decreton" 1.144, de 31 de dezembro
1970. - Publicado no D.a.
10-5-71
Decreto Legislativo de 19'9fl
Aprova o texto do Decretonv 1.149, de 28 de janeiro
1971. - Publicado no D.a.
10-5-71

19 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.151, de 4 de fevereiro
1971. - Publicado no D.a.
10-5-71

23

20 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.136, de 7 de dezembro
1970. - Publicado no D.a.
14-5-71

21 lei
de
de

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decreton" 1.137, de 7 de dezembro
1970. - Publicado no .D.a.
14-5-71

lei nv 1.150, de 3 de fevereiro
de 1971. - Publicado no D.a.
de 10-5-71

'l3

29 lei
de
de
30 lei
de
de
31 -

24

Decreto Legislativo de 1971
Aprova o texto do Decretonv 1.161, de 19 de março
1971. - Publicado no D.a.
19-5-71
Decreto Legislativo de 1971
....i... Aprova o texto do Decretolei nv 1.158, de 16 de março
de 1971. - Publicado no D.a.
de 21-5-71

26

24

32 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.164, de 1 de abril de
1971. - Publicado no D.a. de
21 de maio de 1971

27

26
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Paga,

Págs,
33 -

Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.165, de 1 de abril de
1971. - Publicado no D.a. de
21 de maio de 1971
34 -

Decreto Legislativo de 1971

-

Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.163, de 31 de março de
1971. - Publicado no D.O, de
26 de maio de 1971
.

27

27

35 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretode

36 -

Publicado no D.a.

26-5-71

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Decreto Legislativo de 1971

- Aprova o texto do Decretolei nv 1.162, de 25 de março
de 1971. - Publicado no
de 26-?-71
o

37 -

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

27

Lf I S de

D.a.

o

o

o

o

o

28

Decreto Legislativo de 1971

Aprova o Acôrdo Básico de
Cooperação Técnica entre o
Govêrno

da

República

21-6-71

o

o

o

o

o o o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

D.a. de

-

29-4-71

Publicado no
.

de 4-6-71
39 - Decreto Legislativo de 1971

- Aprova o texto do Decretolei nv 1.168, de 29 de abril de
1971. Publicado no D. O.

5.656 - Lei de 27 de maio de
1971 - - Concede pensão espe-

o

o

000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

28

o

de 4-6-71
40 - Decreto Legislativo de 1971
o

- Aprova o texto do Decretolei nc 1.169, de 29 de abril de
1971. Publicado no D. a.
de 4-6-71 ..
.
.
41 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Protocolo de Emenda ao art 50.
alínea. a, da Convenção sôbre
Aviação Civil Internacional,
aprovada pela Assembléia da
Organização de Aviação Civil
Internacional (OACI), reunida em Nova Iorque, nos dias
11 e 12 de março de 1971. Publicado no D. O. de 8-6-71
(DCN II Suplemento)

30

31

5.654 - Lei de 14 de maio de
1971 - Dispõe sôbre a produção açucaretra do País e dá

outras providências. - Publicado no D.a. de 17-5-71 ...
5.655 - Lei de 20 de maio de
1971 - Dispõe sôbre a remuneração legal do investimento
dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica, e dá outras providências.
- Publicado no D.Q. de 21
de maio de 1971
.

o

30

5.65'3 - Lei de 27 de abrtl de
1971 Altera o art. 19 do
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR N9 10 -

DE 6

DE MAIO DE 1971

rtxa

normas para o cumprimento do
§ 19,
..
,

disposto nos artigos 98 e 108,
da Constituição.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacíona! decreta. e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 19 Aos cargos integrantes dos
Quadros de Pessoal dos órgãos dos
Podêres Legislativo e Judiciário da

União aplicam-se, no que couber, os
sistemas de classificação e níveis de
vencimentos vigorantes no serviço civil do Poder Executivo.
Art. 29 No prazo de 60 (sessenta)
dias, a contar da publicação do ato
que aprovar a aplicação, no poder
Executivo, da sistemática estabelecida
pela Lei 09 5.645, de 10 de dezembro

de 1970, em relação a cada Grupo de

Categorias Funcionais, os órgãos dos
Podêres Legislativo e Judiciário ela~
borarâo projetos de classificação das
correspondentes categorías .
§ 19 Os órgãos a que alude "êste artígo, em igual prazo, a contar da publicação dos atos que aprovarem os
respectivos planos específicos de retríbuíçâo, decorrentes da mesma nor-,
ma legal, elaborarão, também, os planos de retribuição dos correspondentes Grupos.
§ 29 A classificação dos cargos re.terldos neste artigo, sem paradigmas
no serviço civil do poder Executivo.
será precedida de levantamento de
Suas atribuições, para adequada avaliação e conseqüente fixação de seus

vencimentos, respeitado o sistema de
retribuição vigorante 110 Poder Executivo.
§ 39 Independerá do levantamento
a que alude o § 29, a classificação dos
cargos de denominação igual à dos
cargos do Poder Executivo que tenham o mesmo grau de responsabilidade e exijam a mesma formação
Profissional.
Art. 39 Os vencimentos dos cargos
em comissão do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo, para cargos de atribuições
iguais ou assemelhadas.
Art. 49 Em decorrência da aplicação desta lei complementar, nenhum
servidor sofrerá redução do que, legalmente, perceber à data da vígêncía desta lei.
S 19 Aos atuais funcionários é as ...
segurada, a título de vantagem pessoal, nominalmente identificável, 'a
diferença entre o vencimento dos cargos efetivos de que são titulares e o
vencimento que resultar da nova
classificação.
§ 29 Sôbre a diferença a que se refere o § 19 não incidirão reajustamentos supervenientes, nem se cstaoe,ecerá, e em virtud-e dela, díscrimínaç â o nessas concessões.
§ 39 A diferença de vencimen tos referida neste artigo incorpora-se aos
proventos da aposentadoria e da díspombílidade .

Art. 59 As Iuncões gratificadas neoessàrias aos serviços dos órgãos dos
Podêres Legislativo e Judiciário serão
criadas nos respectivos regulamentos
ou regimentos, respeitados os prínct-
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pios de classificação vigorantes no
Poder Executivo.
Art. 69 Aplicam-se aos funcionários
dos Tribunais de Contas da União e
Distrito Federal as
disposições
do

desta lei complementar.
Art. 79 Esta Lei Complementar en ...
tra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília,
150 Q da
República.

6 de maio de 1971;
Independência e 839 da

EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI COMPLEMENTAR N9 11 DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, e dá outras
providências.

o Presidente da República, raço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:
Art. 19 :E instituído o Programa de
Assistência ao Trabalhador Rural
(PRORU:R"A.L), nos têrmos da presente Lei Complementar.
§ 19 Ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural - FUNRURAL _
diretamente subordinado ao Ministro
do Trabalho e Previdência Social e
ao qual é atribuída personalidade jurídica de natureza autárquica, caberá
a execução do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, na forma
do que dispuser o Regulamento desta
L-ei Complementar.
§ 29 O FUNRURAL gozará em tôda
a sua plenitude, inclusive no que se
refere a seus bens, serviços e ações
das regalias, privilégios e imunidades
da União e terá por fôro o da sua
sede, na Capital da República, ou o
da Capital do Estado para os atos
do âmbito dêste.
Art. 29 O Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural conststírá. na
prestação dos seguintes benefícios:
I - aposentadoria por velhice;
n - aposentadoria por invalidez;
UI - pensão;
IV - auxílio-funeral;
V
serviço de saúde;
VI - serviço social.

LEGISLAtIVO

Art. 39 São beneficiários do Programa de Assistência instituído nesta
Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes;
§ 1'" Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei Complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração 'de qualquer espécie;
b) o produtor, propríetárío ou não,
que, sem empregado, trabalhe na atividade rural, individualmente ou em
regime de economia familiar, assím
entendido o trabalho dos membros
da família indispensável à própria
subsistência e exercido em condições
de mútua dependência e colaboração.
2° Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da
Previdência Social e legislação posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência Social.
Art. 49 A aposentadoria por ve~
lhice correspondera a uma prestação
mensal equivalente a 50% (cinqüenta
por cento) do saláríc-minímo de
maior valor no Pais, e será devida ao
trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) anos de
idade.
Parágrafo único. Não será devida
a aposentadoria a mais de um componente da unidade familiar, cabendo
apenas o benefício ao respectivo chefe ou arrimo.
Art. 5'" A aposentadoria por invalidez corresponderá a uma prestação igual à da aposentadoria por velhice, e com ele, não acumulável, devida ao trabalhador vitima de enfermidade ou lesão orgânica, total ou
definitivamente incapaz para o trabalho, observado o princípio estabelecido no parágrafo único do artigo
anterior.
Art. 69 A pensão por morte do
trabalhador rural, concedi .. segundo
ordem preferencial aos dependentes.
consistirá numa prestação mensal
equivalente a 30% (trinta por cento)'
do salárío-mínímo de maior. valor no
Pais.
Art. 7Q Por morte presumida do
trabalhador, declarada pela autoridade judiciária competente, depois de
seis meses de sua ausência, será concedida uma pensão provisória, na forma estabelecida no artigo anterior.
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Art. 89 Medían.a prova hábil do
desaparecimento do trabalhador, em
virtude de acidente, desastre ou ca . .
tástrofe, seus dependentes farão jus
à pensão provisória referida no artigo anterior, dispensados o prazo e
a declaração nêle exigidos.
Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do trabalhador, cessará
imediatamente o pagamento da pensão, desobrigados os beneficiários do
reembólso de quaisquer quantias recebidas.
Art. 90 O auxilio-funeral será devido, no importe de um salário-mínimo regional, por morte do trabalhador rural chefe da unidade familiar ou seus dependentes e pago
àquele que comprovadamente houver
providenciado, às suas expe.Las. o sepultamento respectivo.
Art. 10. As importâncias devidas
aot trabalhador rural serão pagas caso ocorra sua morte, aos seus dependentes, e na falta dêsses, reverterão
ao FUNRURAL.
Art. 11. A concessão das prestacões pecuníàrtas asseguradas por esta
Lei Complementar serão devidas a
partir do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valóres
para a' unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando fôr o caso.
inclusive em relacâo às cotas individuais da pensão. Art. 12. Os servlcos de saúde serão prestados aos "benencrános. na
escala que permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em ~e
gime de gratuidade total ou parcial.
segundo a renda familiar do traoalhador ou dependente.
Art. 13. O Serviço Social visa a
propiciar aos beneficiários melhoria
de seus hábitos e de suas condições
de existência, mediante ajuda pessoal,
nos desajustamentos individuais e da
unidade familiar c, predominantemente, em suas diversas necessidades
ligadas à assistência prevista nesta
Lei, e será prestado com a amplitude
que permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, c segundo as
possibilidades locais.
Art. 14. O ingresso do trabalhador rural e dependentes, abrangidos
por esta Lei Complementar, no regime
de qualquer entidade de previdência
social' não lhes acarretará a perda do
direito às prestações do Programa de
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Assistência, enquanto não decorrer o
período de carência a que se condícíonar a concessão dos benefícios pelo
nôvo regrme .
Art. 15, Os recursos para o custeio
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes fontes:
I ~ da contribuição de 2% (dois
por cento) devida pelo produtor, sô~
bre o valor comercial dos produtos
rurais, e recolhida:
a) pelo adquirente,
consignatário
ou cooperativa que ficam sub-rogados, para ésse fim, em tôdas as obrigações do produtor;
b) pelo produtor, quando êle próprio industrializar seus produtos ou
vendê-los, no varejo, diretamente ao
consumidor.
TI - da contribuição de que trata
o artigo 39 do Decreto-lei no 1.146,
de 31 de dezembro de 1970, a qual
fica elevada para 2,6% (dois e seis
décimos por cento), cabendo 2,4%
(dois e quatro décimos por cento) ao
FUNRURAL.
19 Entende-se como produto rural tod-o aquêle que, nâo tendo sofrido qualquer processo de industrialização, provenha de origem vegetal
ou animal, ainda ouando haja sido
submetido a processo de beneficiamento, assim compreendido um processo primário, tal como descaroçamento. ptlagem. descascamento ou
limpeza e outros do mesmo teor, destinado à preparação de matéria-prima:
para posterior industrialização.
29 O recolhimento da contribuiÇâ0 estabelecida no item I deverá ser
feito até o último dia do mês seguinte
àquele em que haja ocorrido a operação de venda ou transformação lndustrfal ,
§ 39 A falta de recolhimento, na
época própria, da eontrrbuiçâo estabelecida no item I sujeitará, automàtícamente, o contribuinte à multa de
10% (dez por cento) por semestre ou
fração de atraso, calculada aôbre o
montante do débito. a correção monetária dêste e aos juros moratórios de
1°/,.. (um por cento) ao mês sôbre o
referido montante.
§ 49 A infração de qualquer dispositivo desta Lei Complementar e de
sua regulamentação. para a qual nâo
haja. penalidade expressamente comlnada, conforme a gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa

*
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de 1 (um) a 10 (dez) saláríos-míní-

mos de maior valor no País, imposta
e cobrada na forma a ser definida
no regulamento.
§ 59 A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma

do artigo anterior, bem assim das correspondentes multas impostas e demais commacões legais, será realizada, preferencialmente. pela rêde bancária credenciada para efetuar a arrecadação das contribuições devidas ao
INFIS.
§ 69 As contribuições de que tratam os itens I e II serão devidas a

partir de 1Q de

julho de 1971. sem

prejuízo do recolhimento das contri-

buições devidas ao FUNRURAL, até

o dia imediatamente anterior àquela'
data, por fôrça do disposto no Deereto-lei nv 276, de 28 de fevereiro
de 19457.

Art. 16. Integram, ainda, a receita
do FUNRURAL:
I - as multas, a correção monetária e Os Juros moratórios a que
estão sujeitos os contribuintes, na
forma do § 3 9 do artigo anterior e
por atraso no pagamento das contribuições a que se refere o item II do
mesmo artigo;
II - as multas provenientes de infrações praticadas pelo contribuinte,
Das relações com o FUNRURAL;
III - As doações e legados, rendas
extraordinárias ou eventuais, bem
assim recursos incluídos no Orçamenta da União.
Art. 17. Os débitos relativos ao
FUNRURAL e resuuant>e -'" -'l:,,~ ...-to
no Decreto-lei nv 276, de 28 de revcreíro de 19617, de responsabilidade cos
adquirentes ou consignatários, U9..
qualidade de sub-rogados dos produtores furais e os de responsabilidade
daqueles que produzem mercadorias
rurais e as vendem diretamente. ace
consumidores, ou as industrializam,
rtoam iSE1.1toS de multa e de correção
monetárra, sem prejuízo dos correspondentes juros moratórios, desde que
recolhidos ou confessados ate noventa dias após a promulgação desta LeJ
complementar.
Parágrafo único. Em relação ac
período de P de março a 19 de outt.bro de 1967, os adquirentes e consrgnatártos de produtos rurais só Ií
cam obrigados a recolher ao
.
FUNRURAL as contribuições a êste
devidas, quando as tenham descon-

tado do pagamento que efetuaram,
aos produtores, no dito período, pela
compra dos referidos produtos.
Art. 18. A confissão a que se refere o artigo anterior terá por objeto
0_ débitos relativos ao período de 1"
de março de 196'/1. dezembro de 1969.
que pouerao ser recolhidos em até
vinte parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no
último dia útil do mês subsequente
ao da conrtssao.
Paragraro único. O parcelamento
rte que trata este artígo é condícionado as seguintes exigências:
ti) consclídaçâo da divida, compreendendo as contribuições em atra130 e os respectivos juros moratortce
'calculados ate a data do parcelamento;
b)
confissão expressa da dtvsu,
apurada na forma da alínea ante-

nor:

c) cálculo da parcela corresponden
te à amortização da dívida contessada e aos juros de 1% (um por cento) ao mês, sôbre os saldos decres
centes dessa mesma divida;
d) apresentação. pelo devedor, ao
nacor idôneo a crttérto do .......•
B'UNRURAL, que responda soüdàr-a
mente pelo débito consolidado e oemais obrigações a cargo do devedor;
e) incidência, em cada parcela .ecolhida posteriormente ao vencimento, da correção monetária, b.em como
cee sanções previstas no artigo 32 da
Lei número 3.807, de 26 de agosto de
1960, e respectiva regulamentação.
Art. 19. Ficam cancelados os de
oítos dos produtores rurais para core
o FUNRURAL, correspondentes ao
período de fevereiro de 1964 a reve
cerro de 196·(.
Art. 20. Para efeito de sua atus,-.
Iízação, os beneficios instituídos PC!
esta Lei Complementar, bem como G
respectivo sistema de custeio, serão
revistos de dois em dois anos p~1.0
Poder Executivo, mediante proposta
do Serviço Atuarial do Ministério de
Trabalho e Previdência Social.
Art. 21. O . .; 'UNRURAL terá seus
recursos financeiros depositados no
Banco do Brasil S. A., e utilizados de
maneira que a receita ele um semestre se destine à despesa do semestre
Imediato.
Parágrafo único. Até que entre
em vigor o Programa de Assistência
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"ora instituído, o FUNRURAL conttnuará prestando aos seus benefíctários a assistência médico-social na
forma de Regulamento aprovado pelo
Decreto número 61.554, de 17 de outubro de 1967.
Art. 22. E' criado o Conselho Dtreter do FUNRURAL, que será cresrdido pelo Ministro do Tra balho e Pre
vidência Social, ou por seu representante expressamente designado, e tn.
tegrado. ainda, pelos representantes
dos:ieguintes órgãos: Ministério 1:1
Agricultura, Ministério da saúde, Instituto Nacional de Previdência Scciat,
bem assim de cada uma das coniederaçôes representativas das categorias econórrnca e profissional agrarias.
Parágrafo único. O FUNRURAL
será representado em juizo ou fora
dêle pelo Presidente do respectivo
Conselho Diretor ou seu substituto
legal.
Art. 23. O FUNRURAL terá a eS
trutura administrativa que fôr estabelecida no Regulamento desta Le1
'Complementar.
Parágrafo único. O INPS dará à
Admn.ístraçâo do FUNRURAL, pela
sua rêde operacional e sob a forma
de serviços de terceiros, sem prejut
zos de seus Interêsses, a assistência
que se fizer necessária em pessoal,
material, instalações e serviços administrativos.
Art. 24. O custo de administração
do FUNRURAL, em cada exerctcío.
não poderá exceder ao valor correspondente a 10% (dez por cento) da
receita realizada no exercício anterior.
Art. 25. As despesas de organização dos serviços necessários a exe.
cução desta Lei Complementar, inclusive Instalaçao adequada tio Conserh r
Diretor e dos órgãos da estrutura administrativa do FUNRURAL, serüo
atendidas pelos recursos dõetc, utützando-se, para tanto, até 10% (dez
por cento) das dotações das despesas
previstas no orçamento vigente.
Art. 26. Os débitos relativos à
contribuição fixada no ítem I do artigo 15, bem assim as correspondentes
multas impostas e demais cominações
legais. serão lançados em livro próprío destinado pelo Conselho Diretor
a tnscrtçâo da dívida ativa do ..... ,
M

FUNRURAL.
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Parágrafo único. lt considerada líquida e certa a dívida regularmente
inscrita no livro de que trata êste
artigo, e a certddào respectiva servirá
de título para a cobrança judicial.
como dívida pública, pe.o mesmo processo e com OS príviléglos reservados
à Fazenda Nacional..
Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da Previdência Social. instituído
pelo Decreto-lei nv 56'4. de '1° de maio
de 1969, e alterado pelo Decreto-lei
uo 704, de 14 de julho de 1969, ressalvados os direitos daqueles que contribuindo para o INPS pelo referido
Plano, cumpram período de carência
até 30 de junho de 1971.

§ 19 As contribuições para o Plano Básico daqueles que tiverem direito assegurado, na Iorma dêste artigo,
serão recolhidas somente em correspondência ao período a encerrar-se
em 30 de junho de 1971, cessando o
direito de habilitação aos benefícios
em 30 de junho de 1972.
§ 29 Caberá a devolução das contribuições descontadas, já recolhidas
ou não, àqueles que, havendo começado a contribuir tàrdíamente,
não
puderem cumprir o período de carência até 30 de j unho de 1971.
§ Sv As empresas abrangidas pelo
Plano Básico são incluídas como contribuintes do
Programa
de Assistência Ora ínetítuído, participando do
seu custeio na forma do disposto no
item I do art. 15, e dispensadas, em
conseqüência, da contribuição relativa
ao referido Plano, ressalvado o disposto no § 19.
Art. 28. As entidades sindicais de
trabalhadores e de empregadores rurais poderão ser utdüzadaa na fiscalização e identificação dos grupos rurais beneficiados com a presente Lei
Complementar e, mediante convênio
com o FUNRURAL, auxiliá-lo na implantação divulgação e execução do
PRORURAL.

Art. 29. A emprêsa agro-indus..
trtaí anteriormente vmculada, ínclusive quanto ao seu setor agrário ao
extinto Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industrtários e em seguida, ao Instituto Nacional' de Previdência Social, continuará vinculada ao sistema geral da Previdência

Soclal ,
Art. 30. A dotação correspondente M abono previsto no Decreto-lei
uc 3.200, de 19 de abril de 1941, des-
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tdnar-se-á ao refôrço dos recursos orçamentários do Ministério do Trabalho e Previdência Social especifica-

mente, para suplementar a receita do
FUNRURAL, ressalvada a continuidade do pagamento dos benefícios já

concedidos até a data de entrada em
vigor desta Lei.

Art. 31. A proporção que as empresas atingirem, a critério do Ministério do Trabalho e previdência Social, suficiente grau de organização,

poderão ser incluídas, quanto ao respectivo setor agrário, no sistema geral de Previdência Social, mediante

decreto do Poder Executivo.
Art.

32.

É

lícito

ao trabalhador

ou dependente menor, a critério do
FUNRURAL, firmar recibo de pagamento

de benefício,

independente-

mente da presença dos pais ou tubores.
Art. 33. Os beneficios concedidos
aos trabalhadores rurais e seus dependentes, salvo quanto às ímportâncias devidas ao FUNRURAL, aOs descontos autorizados por lei, ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecidos judicialmente, não
poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nulas de pleno
direito qualquer venda ou cessão, a
constituição de qualquer ônus, bem
assim a outorga de podêres irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.

Art. 3'4. Não prescreverá o direito ao benefício, mas prescreverão as.
prestações não reclamadas no prazo
de cinco anos, a contar da data em
que forem devidas.
Art. 35. A presente Lei Complementar será regulamentada no prazode 90 dias de sua publicação.
Art. 36. Terá aplicação imediata
o disposto no art. 19 e seu § 19, artigo 22, parágrafo único do artigo 23.
arts. 25 e 27 e seus §s e art. 29.
Art. 37. Ficam revogados, a partir da vigência desta Lei o título IX
da Lei nv 4.214, de 2 de março de
1963, os Decretos-leis n9.3 276, de 28
de fevereiro de 1967, 564, de to de
maio de 1969, 704, de 24 de julho de
1969, e o art. 29 e respectivo parágrafo único do Decreto-lei nc. 3.200,
de 19 de abril de 1941, bem como as
demais disposições em contrário.
Art. 38. Esta Lei Complementar
entrará em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
João Paulo dos Reis Velloso

n
DECRE"TO-LEI N° 1.164 -

DECRETOS-LEIS
DE

1

DE

ABRil. DE 1971

Declara indispensáveis à segurança e
ao desenvolvimento nacionais terras devolutas· situadas na faixa de
cem quilómetros de largura em cada
lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal, e dá outras -promáén-

czcs.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55. item I, e de conformidade
com o artigo 89, itero UI, da Constt"tuição. decreta:
Art. 19 Sâc declaradas indlspensávcís à segurança e ao desenvolvimento nacionais. na região da Amazônia
Legal, definida no artigo 29 da Lei
nc 5.173. de 27 de outubro de 1966,

as terras devolutas situadas na faixa
de cem (100) quilômetros de largura.

em cada lado do eixo das seguintes
rodovias, já construídas, em construção ou projeto:
I ~ 'I'ransamazôníca - Trecho E<;..
trel to Altamira - Itaituba ~ Humal ~
tá, na extensão aproximada de 2. 3UO
quilômetros.
II - BR-319
'I'rccho Pôrtc
Velho - Abunâ Guajará-Mirím,
na extensão aproximada UI;: 270 Km.
In - BR-236 - Trecho Abunã Rio Branco - Feijó - Cruzeiro do
Sul - Japím. na extensão aproxima...
da de 840 Km.
IV('i;-- BR-317 - Trecho Lábrea Bôcà"'-'do Acre - Rio Branco - Xapurt - Brasiléía - Assis Brasil, na
extensão aproximada de 600 Km.
V - BR-406 - Trecho Lábrea Humaitá, na extensão aproximada de
200 Km.
VI _ ER-319 _ Trecho Pôrto Velho - Humaitá - Manaus, na extensão aproximada de 650 Km.

o

..

VII -

BR-174 - Trecho Manaus.
Boa VIsta - Pronteíra ?om a Venezuela, na exteD3ão
aproxímada de 800 Km.
VIII - BR-401 - Trecho' Boa Vista ----:: Pronteira-uom a Guiana, na extensa o aprexímada de 140 Km.
IX - BR-364 - Trecho Cuiabá _
Vilher:a - Pôrto Velho, na extensão
aproximada de 1.000 Km.
X - BR-165 - I'recho Cuiabá _
Cachimbo - Santarém, na extensão
aproximada de 1. 320 Km.
XI. - BR-156 - Trecho Macapé
- Olapoque, na extensão aproximada
de 6S0 xm.
XII - BR-OSO - Trecho Rio Araguaia - Cachimbo - Jacareacanga
-- Manaus - Jçana - até a fronteira
com a Colômbia, na extensão aproximada de 3.200 Km.
XlII - BR-153 - Trecho Paralelo
13 (no Estado de Goiás) Pôrto
Franco, na extensão aproximada de
800 Km.
.
XIV - BR-OIO - Trecho oerouna
- Guamá (subtrecho da Belém-Bra-,
sfüa) , na extensão de 600 Km.
XV - BR-070 - Trecho Rio Ara..
guaía - Cuiabá, na extensão aproxímada de 470 sem.
XVI - BR-307 ~ Trecho Cruzeiro
do Sul Benjamim Constant
Içaria, na extensão aproximada de885 Km.
XVII - Rodovia Perimetral Norte
- Trecho Mitu - Içana - Caracaraí - Macapá, na extensão aproximada de 2 450 Km.
XVIII - BR-158 - Trecho Barra
do Garças - Xavantina - São Felix
do Araguaia, na extensão aproximada de 650 Km.
Art. 2° Ficam incluídas entre os
bens da União, nos têrmos do artigo
49, item I, da Constituição, as terras

Caracaraí -

o
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devolutas a que se refere o artigo
.anterlor ,
Art. 3<;> As posses legítimas, manítestadas por morada habitual e cultura efetiva, sôbre porções de terras
devolutas situadas nas faixas de que
trata o artigo 19, serão reconhecidas
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária nos termos
dos artigos 11 e 97 do Estatuto da
Terra (Lei nc 4.504, de 30 de

no-

vembro de 1964).
Parágrafo único Continuam a
.ger-se pela Lei nc 2.597, de

r~·

12 do

setembro de 1955, as terras devolutas
na zona de fronteira a que se refere
o artigo 29 da mesma Lei.
Art. 49 O Conselho .de Segurança
Nacional estabelecerá as normas para
a implantação de projetos de colemzaçãc ou a concessão de terras, bem
como para o estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem
à segurança nacional, nas terras devolutas das faixas mencionadas no
artigo 19 •

Art. 59 São ressalvados, nas áreas
abrangidas pelo artigo 19;
a) os direitos dos silvícolas, nos
termos do artigo 198 da Constituição;
b) as situações [urídícas constituidas, até a vigência dêste Decreto-lei,
de conformidade com a legislação estadual respectiva.
Art. 6Q aste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
1509

da

1 de abril de 1971;
Independência e 839 da.

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfreeto Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antonio Delfim Netto
Mário David Andreazza.
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha r.oaca
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antonio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Jorge Marsiaj Leal

DECRETO-LEI N9 1.165 -

DE 1 DE

ABRn. DR 1971
Dispõe sobre estimulas fiscais a ternecimentos de produtos manufaturados feitos no mercado interno.

o Presidente da República, no uso
da atrrbuíçâo que lhe confere o 3.1'tigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Ficam isentos do ímpõstc
sobre produtos industrializados os
produtos de origem nacional destinados à instalação, au.püaçào ou re·
equipamento de empreendimentos lndustrtaís julgados de interesse nacíonal. quando o fornecimento seja resultante de coleta de preços entre
produtos nacionais e estrangeiros, e
feito contra pagamento com recursos
oriundos de divisas conversíveis .rrcvenientes de financiamento a longo
prazo de instituição financeira GU
entidade governamental estrangeira,
Parágrafo único A isenção de que
trata êste artigo dependerá de pré...
via declaração, em cada caso, do Mínistro da Fazenda e somente será reconhecida depois da aprovação pelos
órgãos federais competentes do projeto em cuja implantação serão em ..
pregados os produtos.

Art. 29 Até o exercício financeiro
de 1974, inclusive, as emprêsas po ..
derâo abater do lucro sujeito ao tmpôsto de renda. do mesmo modo au ...
torizado para as exportações, a parcela correspondente às vendas, no
mercado interno, de produtos manufaturados, declarados com naee no artigo anterior, isentos do tmpôsto. sôbre
produtos industrializados.
Art. 39 nste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogados o artigo 29 e parágrafo úní...
co do Decreto-lei nc 1.158 de 16 de
março de 1971, e demais disp~ções
em contrario.
Brasilía, 1 de abril
1509 da Independência

República.
Er.!ÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto

de

1971;

e 839 da
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DECRETO-LEI 1.166 -

DE 15 DE

ABRIL DE 1971

Dispõe sôbre enquadramento e contribuição sindical rural,

O Presidente da República, usando
.da atribuição que lhe confere o artigo 55, item 11, da Constituição. deereta:
Arb , 1.9 Para efeito do enquadramento sindical, considera-se:
I - trabalhador rural:
a) a pessoa física que presta ser~
viço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espécie'
b) quem, proprietário ou não, trabalhe indívídualmente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria
subsistência e exercido em condições
de mútua dependência e colaboração,
ainda que com ajuda eventual de
terceiros.
II - empresário ou empregador rural:
~/~
a) a pessoa física ou jurídica que
tendo empregado, empreende, a qualquer titulo, atividade econômica rural;
b) quem, proprietário ou não e mesmo sem empregado, em regime de economia familiar, explore imóvel rural
.que lhe absorva tôda a fôrça de trabaÍho e lhe garanta a subsistência e
progresso social e econômico em área
igualou superior à dimensão do módulo rural da respectiva região:
c) os proprietários de mais de 11m
imóvel rural, desde que a soma de
.suas áreas seja igualou supertor à
.dímensão do modulo rural da respectiva regrao.
Art. 2.9 Em caso de dúvida Da aplicação do disposto no artigo anterior,
os ínteressacos, inclusive a entidade
'sindical, poderão suscita-Ia perante o
Delegado Regional do Trabalho que
decidirá após as diligências ne~es;:;a·
rias e ouvída uma comissão permanente constituída do respcnsáver pelo
.setor sindical da Delegacia, que a presidirá, de um representante dos empregados e de um reI?resentante dos
empregadores rurais, indicados pelas
respectivas federaçoes ou, em sua falta, pelas Confederações pertinentes.
§ 1.9 As pessoas de que tratam as
.letras o, do item r, e b e c, do item

11

II, do art. 1°, poderão, no curso do
processo referido neste artigo, recolher a contribuição sindical a entídade a que entenderem ser devida ou
ao Instituto Nacional de Cclomzaçâo
e Reforma Agrária - INCRA, reeendo-se, posteriormente, o estôrno, a
compensação ou repasse cabível.
§ 2,9 Da decisão
do Delegado Regtonal do Trabalho caberá recurs? para o Ministro do Trabalhe e Prevldênera Social, no prazo de quinze dias.

Art. 3°. Somente será reconhecido
para a mesma base territorial um
sindicato de empregados e outro de
empregadores rurais, sem especificaçào de atividades ou profissão, ressalvado às entidades já reconhecidas o
direito á representação constante da
respectiva carta sindical.
Art. 4.9 Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) proceder ao lançatnenco
e cobrança da contribuição smdtcal
devida pelos integrantes das categcrias profissionais e econômicas. da
agricultura, na conformidade do disposto no presente decreto-lei.
§ 1.9 Para efeito de cobrança da.
contribuição sindical dos empregadores rurais organizados em empresas
ou firmas. a contribuição slndicaa 51:"
rá lançada e cobrada proporr:lOn~l
mente ao capital social, e para 0S nao
organizados dessa forma, entender-seá como capital o valor adotado para
o lançamento do ímpôsto territorial
do imóvel explorado, fixado pelo
INCRA, aplicando-se em, ambos os
casos as percentagens previstas no :11'tlgo 580, letra c, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
§ 2.9 A contribuição devid.a as e?-"'
tldades 'sindicais da categorta nroüssíonal será lançada e cobrada dos ernpregadores rurais e por êstes descontado dos respectivos salários, to-nando-se por base um dia de salário -mínímo regional pelo número máximo de
assalariados que trabalhem nas cpocas de maiores serviços, contorme declarado no cadastramento do ímóvelo
~ 3.9 A contribuição dos trabatnadores referidos no item I, letra b, do
art. 1.9 será lançada na forma ao
disposto no art. 580, letra b, da Consolidação das Leis do Trabalho e ~e
colhida diretamente pelo devedor, Incidindo, porém, a contribuição apenas
sôbre um imóvel.

l~

§ 45)
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Em pagamento dos serviços e

reernbôlso de despesa relativas aos
encargos decorrentes dêste artigo, ca-

berão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária CINCRA)
15% (quinze por cento) das importâncías arrecadadas, que lhe serão
creditadas diretamente pelo órgão arrecadador.
Art. 5.9 A contribuição sindical de
que trata êste Decreto-lei será paga
juntamente com o ímpôsto territorial
rural do imóvel a que se retertr .
Art. 6° As guias de tançame-ito da
contribuição sindical emitidas pelo
Instituto Nacional de Colonlaaçêo e
Reforma Agrária ONCRA) na ror,..na
dêste decreto-lei, constituem documento hábil para a cobrança judicial da divida nos têrmos do artigo
606 da Consolidação das Leis d> Trabalho.
Parágrafo único. O recolhi mente
amigável ou judicial das contríbcicôes
sindicais em atraso somente poderá
ser feito diretamente no órgão erreoadador, que provídenciarà as cransrcrõnctas e créditos na forma dos artigos 7° <> 9° dêste decreto-lei.
Art. 7.g O produto da
arrecada..
ção da contribuição sindical rural,
depois de deduzida a percentagem de
que trata o § 4° do art. 4°, será trans..
ferido, diretamente, pela agência cen-,
tralizadora da arrecadação. à cesoactrva entidade, obedecidas a distribuição e as normas fixadas em mscruções baixadas pelos Ministros do 'I'rabalho e Previdência Social e da Agricultura ..
§ i.o A aplicação da contrfbntção
sindical rural, objetivando o desenvolvimento setorial e atendidas :JS peculiaridades de cada categoria, será
feita pelas respectivas entidades, nos
têrmos de instruções baixadas calos
Ministros do Trabalho e Previdência
social e da Agricultura, que estabelecerão normas visando a harrnomzar
as atividades sindicais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da
agricultura.
§ z.c As
transferências previstas
neste artigo serão feitas para a conta corrente das entidades credoras na
Agência do Banco do Brasil.
§ 35' Se não existir agência local
do Banco do Brasil, as transferências
serão feitas para a conta corrente rIO
estabelecímentc bancário aprovado

LEGISLATIVO

pelo Delegado Regional do 'Trabalho,
obedecido o disposto no Decreto-lei
n- 151, de 9 de fevereiro de 196~.
§ 4.Ç> Se não existir entidade representativa ou coordenadora das categorias respectivas com jurísdíçàc na
área de localização do Imóvel rural
de que se trata, proceder-se-á de
acõrdo com o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho sôbre a matéria.
Art. 8,9 Compete ao Ministro do.
Trabalho e Previdência Social dirimir as dúvidas referentes ao lançamento. recolhimento e dístrtbuíção
de contríbuíçào sindical de qUe trata
êste Decreto-lei, expedindo, para E:f1;e'
efeito, as normas que se fizerem ncccssárias podendo estabelecer o processo previsto no artigo z.c e avocar a
seu exame e decisão os casos pendentes,
Art. 9°. Aplicam-se aos infratores,
dêste Decreto-lei as penalidades pre-vistas nos arts . 598 e 600 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 10. zsts Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 15 de abril de 1971;
150" da Independência e 83. da
República.
1

EMÍLIO G. MÉDICI

L. F. Cirne Lima
Júlio Barata

DECRETO-LEI Ng 1.167

DE 27 DE"

ABRIL DE 1971

Autoriza o Tesouro Nacional a premover o aumen!:o do capital da Companhia Siderúrgica Nacional, e dá 9utras providências.

o Presidente da República. usando,
das atribuições que lhe confere o artigo 55, inciso II, da Constituição, deereta:
Art. 1.0 E' o Tesouro Nacional autortzado a promover a subscnção, no'
aumento de capital da Companhia Siderúrgtca Nacional, de até Cr$ .... , ...
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12<l.
000,00, a ser
integralmente
realizado em 1971.
§ lÇ1.
O aumento de que trata este
artigo será representado por ações
preferenciais Classe B, do valor nomínal de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada
uma.
§ 2Ç1.
Aos atuais acionistas e assegurado o direito de preferência nara
a subscrição proporcional de ações.
üüü ,

Art. 29 E' o Ministério da Fazenda
autorizado a subscrever, pelo Tesouro
Nacional, as ações necessárias à integralização do nôvo capital.
Parágrafo único. O Ministério aa
Fazenda fará subscrever, pelo Tesouro
Nacional, as ações que não forem tomadas pelos demats . acionistas e ter.ceíros, de modo a garantir a integralização total do nôvo capital.
Art. 39. Fica aberto, no Ministério
da Fazenda, o crédito especial de Cr$
120.000.000,00, destinado a atender na
época própria, às despesas com a integralização das ações a que se refere o
artigo 1Ç1 dêste Decreto-lei.
Art. 49. Na integralização do aumento de capital a que estiver obrtgado o Tesouro Nacional, nos têrmos
deste Decreto-lei, serão utilizados prtmeíramentr, os recursos previstos na
Lei nv 5.114, de 23 de setembro de
1966, bem como os correspondentes aos
"dividendos anteriores à referida 1,e1
não pagos ao Tesouro Nacional.
Art. 5 Q • Para efeito do disposto no
presente Decreto-lei, fica o Mirüstertc
da Fazenda autorizado a emitir e colocar Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional até o valor de .....•

o-s

120.000.000,00.

Art. 69. aste Decreto-lei entrará em
Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 27 de abril de 197~:
da Independência e 839 da
República.
150 Q

EMÍLIO G.

MÉDICI

DECRETO-LEI NÇI 1.168
ABRIL

~

DE 29 DE

DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a integralizar o capital da Companhia Vale
do Rio Dôce - CVRD, da Centrais
Elétricas Brasileiras Sociedade Anô
nima - ELET ROERAS e da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM.
R

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item lI, da Constituição, decreta:

Art. 1Ç1 É o Poder Executivo autorizado a integralizar, até os limites indicados neste Decreto-lei, o capital das
sociedades a seguir indicadas:
I Cr$
131. 000.000,00 (cento e
trinta e um milhões de cruzeiros),
para integralização do aumento de
capital. da Companhia Vale do Rio
Dôce - CVRD.
I! Crg 50.000.000,00 (cinqüenta
milhões de cruzeiros), para integralização do
aumento de capital da
Centrais Elétricas Brasileiras S. A.

-

ELETROBRAS.

Cr$ g'.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros), para integralização de parte do capital subscrito pela
União na Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais - CPH.M.
Art. 2° A despesa resultante da
execução do artigo lÇ1 do presente Decreto-lei será coberta com os recursos a que se refere (I artigo 6Q do
Decreto-lei nc 493, de 10 de março de
III -

1969.

Parágrafo único. A restrição contida no camu do mencionado artigo
6Ç1, in fine, não se aplica. às parcelas
de que tratam os itens II e !II do
artigo 19 do presente Decreto-lei.
Art. 3Ç1 ârste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário:
Brasília, 29 de abril de 1971;
da Independência e 830 da
República.
150 0

Antônio Delfim Netto

EMÍLIO G.

Marcus Vinicius Pratini de ]V[ora.es

Antônio Delfim Netto

João Paulo dos Reis VeUoso

Antônio Dias Leite Júnior

MÉDICI
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DECREI'O-LEI

NO

1.169 -

DE

29

DE

AnRIL

DE

1971

Estabelece normas interpretativas do Decreto-lei W? 1.154, de 1 de março
de 1971, que institui a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, esseçura o prazo de vigência do Decreto-lei n9 398, de 30 de dezembro de
1968, resguarda a validade das decisões do Conselho de Politica Adua~
neira, mantém seus podêres e dâ outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe, confere o
art. 55, item II; da Constituição, decreta
Art. 1Q li: mantida a vigência até 31 de dezembro de 1971 do acréscimo

de 100% (cem por cento) "ad valerem" das alíquotas do ímpôsto de tmportação incidente sôbre as mercadorias a que se refere o artigo 19 do
Decreto-lei nv 398, de 30 de dezembro de 1968, e, bem assim, da alíquota
"ad-valorem" fixada no artigo 29 do referido Decreto-lei nc 398, já incorporados nas aliquotas da Tarifa Aduaneira do Brasil, que acompanha oDecreto-lei nc 1.154, de 1 de março de 1971.
§ 19 A partir de 1 de janeiro de 1972, voltarão a vlger para as referidas mercadorias, na nova Tarifa Aduaneira do Brasil, as alíquotas vigorantes anteriormente à vigência do Decreto-lei nv 398 referido.
§ 2° O Conselho de Política Aduaneira poderá, entre 1 de janeiro de
1972 e 31 de dezembro de 1973, aplicar um acréscimo de até 100% (cem
por cento) "ad valerem", a íncídír sôbre as mercadorias compreendidas
nos artigos 19 e 29 do Decreto-lei nv 398, de 30 de dezembro de 1968, sôbre
as quais se recomende a manutenção do gravame adicional, a critério do
consetno.
§ 3('1 O ato que estabelecer o acréscimo previsto no § 29 terá validade
até o dia 31 de dezembro de 1973, no máximo.
Art. 20? São mantidos até 31 de dezembro de 1971 os valôres rmmmos
para fins de cálculo do ímpôsto de importação, estabelecidos no artigo 3g
do Decreto-lei nv 398, de 30 de dezembro de 1968, assim discriminados na
Tarifa Aduaneira do Brasil:
Código
87.02.02. 00
87 .02.03.00

87.02.04.00
87.02.05.00
8'1.02.06.00

Mercadoria
Automóveis, inclusive de esporte, pesando até 800 kg
Pauta de valor mínímo por unidade: US$ 4.000,00 CIF
~ Automóveis, inclusive de esporte, pesando acima de 800 kg
até 1.100 kg
Pauta de valor mínimo por unidade: US$ 4.800,00 CIF
- Automóveis, inclusive de esporte, pesando mais de 1.100 kg
Pauta de valor mínímo por unidade: US$ 6.300,00 CIF
~ Camionetas de uso misto, pesando até 800 kg
Pauta de valor mínimo por unidade: US$ 4.000,00 CIF
.,....- Camionetas de uso misto, pesando acima de 800 kg até
~

1.100 kg
87.02.07.00 -

Pauta de valor mínimo por unidade: USS 4.800,00 CIF
Camionetas de uso misto, pesando mais de 1.100 kg
Pauta de valor mínimo por unidade: US$ 6.300,00 CIF

Parágrafo ÚT...icO. Igualmente e pelo mesmo prazo é mantido o valor
mínimo CIF de US$ 2,200.00 por unidade, fixado na Tarifa Aduaneira que acompanhou o Decreto-lei nv 63, de 21 de novembro de 1966.
para os "veículos tipo jipe, com tração nas quatro rodas, com ou sem 'polia
para transmissão de fôrça", compreendidos na subposíção nc 87.02.01.00
da Tarifa Aduaneira do Brasil, adotada com o Decreto-lei no 1.154, de 1
de março de 1971.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 39 Permanecem eficazes, até a expedição de ato em contrário, e
nas condições nêles estabelecidas, todos os atos do Conselho de Política
Aduaneira, ainda em vigor até a data da vigência do Decreto-lei ne 1.154,
de 1 de março de 1971.
Al't. 49 São suspensos, pelo prazo de 90 (noventa) dias, os limites estabelecidos no § 19 do art. 39 da Lei 3.244, de 14 de agôsto de 1957, e no artigo 51? do Decreto-lei nc 63, de 2] de novembro de 1966, para o fim de permitir ao Conselho de Política Aduaneira proceder a correções da Tarifa
Aduaneira do Brasil, adotada pelo Decreto-lei nv 1.154, de 1 de março
de 1971, de forma' a restabelecer tratamentos tarifários vigentes em 29 deabril de 1971, eventualmente afetados pela adaptação à Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias.
Art. 59 Continuam em vigor os podêres do Conselho de Política Aduaneira para, na forma da legislação pertinente, alterar quaisquer alíquotas.
do ímpôsto de importação, fixar pautas de valor mínimo, preços de referência e exercer os demais podêres que lhe são outorgados por lei.
Art. 69 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publícaçâo;
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de abril de. 1971; 1509 da Independência e 83° da República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 1.170 M1\IO

DE 10 DE

DE 1971

Declara de interêsse da Segurança Nacional, nos térmoe do artigo 15, § 1°,
alínea "b", da Constituição, o Município de Santa Helena: Estado ao
Paraná e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso
das atríbuíções que lhe confere o artigo 55, item I, da Constituição, decreta:
Axt. 19. :e: declarada de ínteresse
da Segurança Nacional, para os efeitos do artigo 15, § te, alinea "b", da
Constituição o Município de Santa
Helena, no Estado do Paraná.
Art. 2'?
Ao Município referido r-o
ertdgo anterior, aplica-Se o disposto
nos artigos 29, 3Q , 49 e fil e seus parágrafos, da Lei uc 5.449, de 4 de
junho de 1968, com a redação dada pelo Decreto-lei nc 560, de 29 de abrrl
de 1969.
Art. 39.

:&te Decreto-lei entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 10 de maio de 1971;
150° da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. MtDlcr
Alfredo Buzai.d

DECRETO-LEI N9 1.171 JUNHO

DE 2 DE

DE 1971

Estende estímulos fiscais aos casos.
que especifica, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando:
das atribuições que lhe confere o ar ..
tigo 55, item II da Constituição, deereta:
Art. 19 Fica o Ministro da Fazen..
da autorizado. em casos excepcionais,
quando se tratar de projetos que consultem ao ínterêsse nacional, a estender os estímulos fiscais deferidos.
às exportações, as vendas realizadas
por emprêsas, no mercado interno, de
máquinas e equipamentos nacionais,
resultantes de licitação entre produtores nacionais e estrangeiros e feitas contra pagamento com recursos.
oriundos de divisas conversíveis, provenientes de financiamento a prazosuperior a 5 (cinco) anos, concedido
por instituição financeira ou entidade
governamental estrangeira.
Parágrafo único. A extensão de·
incentivos de que trata êste artigo
dependera de prévio requerimento da
parte interessada.
Art. 2<'> O disposto neste Decretolei não se aplicará, com exceção das
operações de "draw-back", aos financiamentos concedidos por instituições.
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seguintes alíquotas sôbre o' valor
tributário;
I - Metais nobres, pedras preciosas, carbonados e semipreciosas lapidáveis - 1% (um por
cento) ;
II Minério de ferro e ae
manganês - 7,5% (sete e meio
por cento);
In - Demais substâncias .níneraís - 4% (quatro por cento).

financeiras internacionais, nos casos
'em que se conceda margem de prefe-

rência em favor do produto nacional,
Art. 39 1tste Decreto-lei terá vi..
gêncía até o dia 31 de dezembro de
1974.
Art. 49 :ttste Decr-eto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrá-rio.
Brasília, 2 de junho de 1971:
150Ç> da Independência e 83? da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N9 1.172
JUNHO DE 1971

DE 2 DE

Altera a legislação do impôsto único
sóbre minerais e dá outras -prooidências.
'

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o Incisa II do artigo 55 da Constituição,

Art. 2° :É suspensa até o exercício
de 1971, inclusive, a aplicação do
disposto no artigo 16 do Decreto-lei
n« 1.038. de 21 de outubro de 1969.
Art. 3Q :e::ste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação
revogadas. as disposições em centrá
rio.
Brasília, 2 de junho de 1971',
150 0 da Independência e 830 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior

decreta:

DECRETO-LEI

Art. 1° A partir de 1 de janeiro
de 1972 o artigo 10 do Decreto-lei
n'' 1.038, de 21 de outubro de 1969,

Altera o § 3Çl do artigo 19 do tiecretolei n9 401, de 30 de dezembro de

passará a vigorar com a seguinte re~
.dação:
"Arü. 10. O ímpõsto único será
calculado mediante aplicação das
seguintes alíquotas sôbre o valor
tributável das substâncias minerais:
I - Metais nobres, pedras preciosas, carbonados e semipreciosas
lapidáveis - 1 % (um por cento);
n - Sal-gema e sal-marinho:
a) no exercicio de 1972 16%
(dezesseis por cento);
b) no exercicio de 1973 - 15,b%
(quinze e meio por cento);
c) a partir de 1974 - 15%
(quinze por cento);
UI - Demais substâncias roi R
nerais - 15% (quinze por cento)
Parágrafo único. No caso ce
substâncias minerais destinadas
.ao exterior, o impôsto único sere
.calculado mediante aplicação das

N9

1.'::'73 1971

DE 7 DE

JUNHO DE

1968.

o

Presidente da República, usando

da atribuição que lhe confere o artigo

55, item lI, da Constituição, decreta:

Art. 1Q O § 39 do artigo 19 do Decreto-Ieí nv 401, de 30 de dezembro de
1968, alterado pelo artigo 10 do Decreto-lei nv 1.089, de 2 de março de
1970, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 19
.
§ 39 A correção será procedida
por ocasião do encerramento do
balanço de cada exercicio, e os
lançamentos conseqüentes registrados no próprio exercício social
a que se refere, em conta apropriada do passivo não exigível e
a débito da conta de lucros e perdas, e, vedada a sua utilização
para qualquer outro fim, devera.
ser incorporada no capital SOCial,
a critério da emprêsa, de acôrdc
COm a legislação específica".
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Art. 29 Revogam-se as disposições
em contrário e em especial, o artigo
10 e parágrafo do Decr-sto-Iet número
1.089, de 2 de março de 1970.
Art. 39 ltste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação.
Brasília, 7 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécora

DECRETO-LEI N9 1.174 JUNHO DE 1971

DE 11 DE

Estende ao Programa de Construção
Naval - 1971-1975 os incentivos fiscais que menciona, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe contere o artigo
55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 Os equipamentos, máquinas
e materiais destinados ao Programa
de Construção Naval - 1971/1975, a
serem importados com financiamento
externo, gozarão dos incentivos fiscais
de que trata o Decreto-lei no 498, de
13 de março de 1969, alterado pelo
Decreto-lei nv 1.141, de 30 de dezem..
bro de 1970.
Parágrafo único. A concessão dos
incentivos referidos neste artigo compete ao Ministro da Indústria e do
Comércio e será regulada em decreto.
Art. 29 Em caráter excepcional e
a critério do Ministério da Indústria
e do Comércio, a importação de maquinaria, equipamentos e materiais
destinados à construção e reparação
de embarcações nas indústrias de
construção e reparos navais não estará
sujeita às normas que regulam a apuração de similaridade, para gozarem
dos mesmos incentivos de que trata
o artigo primeiro dêste Decreto-lei.
Art. 39 As Isenções concedidas na
forma dos artigos anteriores aplicamse também aos bens, abrangidos pelo
presente Decreto-lei, que tenham sido
desembaraçados nas Alfândegas mediante têrmos ou autorizações expedidos por órgãos competentes, a partir
da data da revogação ou cessação da
vigência das mesmas isenções conferidas por instrumentos legais anteríores até a data da pubhcaçâo dêste
Decreto-lei.

Art. 49 gste Decreto-lei terá vígêncía até 31 de dezembro de 1975 e
entra em vigor na data de sua pubücação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 11 de junho de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDIcI

José Flávio Pécora
Mário David Andreazza
Marcus Vinicius Pratini de Moraes

DECRETO-LEI N9 1.175 JuNHo DE 1971

DE 11 DE

Dispõe sôbre o recolhimento da contribuição sindical e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 55, inciso lI, da Constituição, decreta:
Art. 19 O recolhimento de contribuição sindical, sem prejuízo do disposto no Decreto-lei nv 151, de 9 de
fevereiro de 1967, poderá ser feito por
Intermédio do Banco do Brasil S. A.,
da Caixa Econômica Federal e de outros estabelecimentos da rêde bancária comercial.
Parágrafo único. Os estabelecimentos bancários que vierem a interessarse no recolhimento previsto neste artigo deverão requerer a necessária autorização ao Banco Central do Brasil.
Art. 29 O Conselho Monetário Nacional fixará as condições em que se
efetuarão os recolhimentos referentes
ao artigo anterior.
Art. 39 ltste Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de junho de 1971;
1500 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pecora
Armando de Brito

DECRETO-LEI N9 1,176 JUNHO

DE

DE 17 DE

1971

Dispõe sôõre a regularização de situações fiscais decorrentes da legislação
eounetra, e dá outras prooiâéncías.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artt-
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go 55, item II, da Constituição, demeta: .
Art. 19 São cancelados .quaisquer
débitos referentes a multas por infração à legislação salíneira, objeto, de
procedimentos fiscais iniciados ate 28

de fevereiro de 1967, desde que o va-

lor originário

não

seja

superior a

CrS 300.00 (trezentos cruzeiros).
Parágrafo único. Os processos de
cobrança dos débitos mencionados

neste artigo serão arquivados, após o
registro contábil necessário.
Art. 2Q aste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 17 de junho de 1971;
1509

da

Independência

e

83l?

da

República.
EMÍLIO G

MÉDICI

José Flávio Pécora
Marcus Vinícios Pratíni de
Moraes

DECRETO-LEI N." 1.177
JUNHO DE 1971

DE 21 DE

Dispõe

eõore aerolevantamentos no
território nacional, e dá outras providências.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 A execução de aerolevan ~
samentos no terrítórío nacional é da.
competência de organizações especializadas do Govêrno Federal.
Parágrafo único. Podem, também,
executar aerolevantamentos outras organizações especializadas - de governos estaduais e privadas - na forma
estabelecida neste Decreto-lei e no seu
Regulamento.
Art. 29 Em caso excepcional e no
ínterêsse público a juizo do Presidente da República, ou para atender a
compromisso constante de ato. internacional firmado pelo Brasil, será
permitida a participação de organtzaçâo estrangeira em aerclevantamentos no território nacional.

LEGISLATIVO

Art. 39 Entende-se como aerolevantamento. para os efeitos deste Decreto-lei, o conjunto das operaç~es
aéreas e/ou espaciais de medição,
computação e registro de dados do
terreno com o emprego de sensores
e/ou equipamentos adequados, bem
como a interpretação dos dados levantados ou sua tradução sob qualquer
forma.
Art. 49 O Estado-Maior das Fôrças
Armadas é o órgão oficial incumbido
de controlar as atividades de aerolevantamentos no, território nacional, na
forma especificada no Regulamento
do presente Decreto-lei.
Art. 59 As organizações do Governo Federal, especializadas em aerolevantamentos são consideradas inscritas
no Estado-Maior das Fôrças Armadas,
observadas as prescrições do Regulamento do presente Decreto-lei.
Art. 69 As organizações a que se
refere o parágrafo único do artigo 19
poderão ser autorizadas a executar
aerolevantamentcs desde que estejam
inscritas no Estado-Maior das Fôrças
Armadas em uma das seguintes categorias:
a) executantes de tõdae as fases do
.aerolevantamento:
b) executantes apenas de operações
aéreas e/ou espaciais;
c) executantes da interpretação ou
de tradução dos dados obtidos em operações aéreas e/ou espaciais por outras
organizações.
Art. 79 O Poder Executivo regulamentara êste Decreto-lei no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 89 lilste Decreto-lei entrará em
vigor na data da publicação do seu
Regulamento ficando revogadas a Lei
nv 960, de 8 de dezembro de 1949 e
demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150 0
da Independência e 83'? da'
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes

Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Márcio de Souza e Mello

III -

DECRETOS-LEGISLATIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. 1:>35 têrmos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Petrôníc Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

§

DECREI'O LEGISLATIVO N' 1, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.131, de 30 de outubro de 1970

Artigo único. :Êl aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.131, de 30 de
outubro de 1970, que "declara de ínterêsse da Segurança Nacional; nos
têrmos do art. 15, § 19, alínea b, da Constituição, os Municípios que especifica, e dá outras providências".
Senado Federal, 28 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
~

DECRETO LEGISLATIVO N' 2, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei n1 1.132, de 13 de novembro de 1970

Artigo único. Él aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.132, de 13 de
novembro de 1970, que "prorroga o prazo de que trata o art. 1Q do Decreto-lei nv 46, de 18 de novembro de 1966":
Senado Federal, 28 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, n:JS têrmoe do art. itl,
da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§ 19,

DECREI'O LEGISLATIVO N' 3, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 1 1.133, de 16 de novembro de 1970

Artigo único. Él aprovado o texto do Decreto-lei no 1.133 de 16 de
novembro de 1970, que "altera a leglslaçâo sôbre produtos industrializados
e dá outras providências".
Senado Federal, 28 de abríf de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
da Constituição, e eu, Petrânio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

§ 1~,

DECRETO LEGISLATIVO N° 4, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n fJ 101M, de 16 de novembro de 1970

Artigo único. Él aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.134 de 16 de
novembro de 1970, que "altera a sistemática de trcentivos fiscais concedidos a empreendimentos florestais".
Senado Federal, 28 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19. da Constituição, e eu, Petrônio Portella, presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N° 5, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei n9 1.135, de 3 de dezembro de 1970

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.135, de 3 de
dezembro de 1970, que "dispõe sôbre a organização, a competência e o funcionamento do Conselho de Segurança Nacional e dá outras providências"
Senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
-P'Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 , da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 6, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.141, de 30 de dezembro de 1970

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.141, de 30 de
dezembro de 1970, que "estende até 1975, os efeitos do artigo 1'? do Decretolei no 498, de 13 de março de 1969".
Senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 7, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei nl? 1.145, de 31 de dezembro de 1970

Artigo único. li: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.145, de 31 de
dezembro de 1970, que "prorroga o disposto no "caput" do artigo 28 da
Lei nc 4.862, de 29 de novembro de 1965, e dá outras providências."
Senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,

§

19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Fe-

deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 8, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei nfJ 1.142, de 30 de dezembro de 1970

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.142, de 30 de
dezembro de 1970, que "altera e consolida a legislação referente ao Fundo
de Marinha Mercante, dispõe sôbre o Adicional ao Frete para Renovação
da Marinha Mercante e dá outras providências."
Senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federát
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,

~

19 , da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Fe-

deral, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 9, DE 1971
Aprova o texto do Decrete-lei n9 1.138, de 11 de dezembro de 197.

Artigo único. l!:: aprovado o texto do Decreto-lei no 1.138 de 11 de
dezembro de 1970, que "dispõe sôbre o oferecimento à subscrição pública
de ações do Banco da Amazônia S. A. e dá outras providências."
Senado Federal, 29 de abril de 197L
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
~

DECRETO LEGISLATIVO N' 10, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei ng 1.143, de 30 de dezembro de 197.

Artigo único. l!:: aprovado o texto do Decreto-lei no 1.143, de ao de
dezembro de 1970, que "dispõe sôbre a Marinha Mercante e a construção naval".
senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. oo,
19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO L'EGISLATIVO N9 11, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.159, de 17 de março de 19n

Artig'o único. l!:: arn-ovaôo o texto do Decreto-lei no 1.159, rle 17 de
março de 1971, que lidá nova redação ao "caput" do art. te do Decreto-lei
nv 1.145, de 31 de dezembro de 1970".
Senado Federal, 29 de abril de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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lo'aço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 da constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado

Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NQ 12, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.139, de 21 de dezembro de 1970

Artigo único. :f: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.139,- de 21 de
dezembro de 1970, que "dá nova redação ao artigo 19 do Decreto-lei nc 815,
de 4 de dezembro de 1969".
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

§

19 da Ccnstdtuíção, e

DECRETO LEGISLATIVO NO 13, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.140, de 30 de dezembro de 1970

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei rP 1.140, de 30 de
dezembro de 1970, "que altera a redação de drsposrtívo do Decreto-lei
n'? L 134, de 16 de novembro de 1970,"
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
1(1 da Constituição, e eu, Petrômo Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N'? 14, DE 1971
Aprova o texto do Decrete-lei nl! 1. 146, de 31 de dezembro de 1970

Artigo Unico. f: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.146, de 31 de'
dezembro de 1970, que "consouda )S dispositivos sôbre »s eontrtouíçôes
criadas pela Lei nv 'L 613, de 23 de setembro de 1955 e dá outraso: provídêncías;"
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
§

19

DECRETO LEGISLATIVO NQ 15, DE 1971
Aprova o texto ao Decreto-lei nQ 1.147, de 13 de Janeiro de 1971

Artigo único. l!: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.147, de 13 de
Janeiro de 1971, que "altera, para o exerctcío de 1971, a distribuição do
prcrruto da arrecadação dos impostos únicos".
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal

ATOS

DO POOER LEGISLATIVO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
Constdtuíçâo, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

§

19 da

DECRETO LEGISLATIVO NO 16, DE 1971
Aprova o texto Cio Decrerc-tes n 9 1.150, ae 3 ee fevereiro de 1971

Artigo único. :É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.150, de 3 de
fevereiro de 1971, que "reajusta 00 vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. o»,
1<; da oonsuunçao, e eu, Petrônío Portella, Presidente do senado
Federal, promulgo o seguinte

~

DECRETO LEGISLATIVO NO 17, DE 1971
Aprova o texto do Decretc-zeâ

nV

1.144, de 31 de dezembro de 197'0

Artigo úntco. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nv 1. 144, de 31 -íe
dezembro de 1970, que "dispõe sôbre a convocação de Substitutos te audíter na Justiça Militar".
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 18, DE 1971
Aprova o texto ao Decreto-lei nv 1.149, de 28

ce

ianetro de 1971

Artigo único. ~ aprovado ) texto do Decreto-lei nc 1.149, de 2::' de
janeiro de 1971, que "estabelece condições para a filiação de entâdades
sírxírcaís brasileiras a organízaçôes internacionais".
Senado Federal, 7 de maio de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. fit>.
IV da Constdtuíçào, e eu, Petrõníc Portella, Presidente do Senat:o
Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO No 19, DE 1971
AprOva

o texto do Decreto-lei nl( 1.151, de 4 de fevereiro de 1971

Artígo único. ti:: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.151 de 4 de
revereno de 1971, -que "autoriza o Poder Executivo a desapropri~ área de
terreno que menciona de propriedade da Prefeitura Municipal de Teresina
Estado do Piauí".
Senado Federal, 7 de maio de 197L
I

PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 55,

§ 19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do senado Federal,

prODaulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 20, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.136, de 7 de dezembro de 1970.

Artigo único.

:é:: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.136, de 7 de

dezembro de 1970, que "altera a legislação pertinente ao ímpôsto sôbre produtos industrializados".
.
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do Art. 55,
§ 19 , da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo O seguinte

DECRETO LEGISLATIVO NO 21, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.137. de 7 de dezembro de 1970.

Artigo único. :É: aprovado o texto do Decreto-lei no 1.137, de 7 de
dezembro de 1970, que "institui incentivos fiscais e financeiros para o
desenvolvimento industrial e dá outras providências".
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do Art. 55,
§ 19, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do senado Federal,
prOmulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N'? 22. DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.148, de 22 de janeiro de 1971.

Artigo único. 11: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.148, de 22 de
janeiro de 1971, que "dá nova redação ao Art. 29 do Decreto-lei número
1.144, de 31 de dezembro de 1970".
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que O Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 55,
§ 19, da Constituição, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No 23, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.152, de 24 de fevereiro de 1971.

Artigo nnico. 11: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.152, de 24 de
fevereiro de 1971, que "reajusta os vencimentos dos servidores civis e militares do Distrito Federal".
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do Art. 55,
§ I"', da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO

N~

24, DE 1971

Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.153, de 19 de março de 1971.

Artigo único. :É: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.153, de 111 de
março de 1971. que "altera a redação do artigo 99 do Decreto-lei nv 401, de
30 de dezembro de 1968".
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do Art. 55,
§ 19, da Constituição, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 25, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei

n9

1.154, àe 1? de março de 1971.

Artigo único. :É: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.154, de 19 de
março de 1971, que "estabelece a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias
(NBM) , baseada na Nomenclatura Aduaneira de Bruxelas (NAB) , adapta
a Tarifa Aduaneira à referida Nomenclatura e dá outras providências".
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do Art. 55,

§ 19 , da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,

promUlgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 26, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-leio n Q 1.155, de 3 de março de 1971.

Artigo uníco. :É: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.155, de 3 de
março de 1971, que "dispõe sôbre a entrega das parcelas pertencentes aos
Muníctpíos do produto da arrecadação do ímpôsto sôbre circulação de mercadorias" .
Senado Federal, 13 de maio de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
.Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do Art. 65,
§ 1\>, da Constdtutção, e eu, Petrônto Portella, Presidente do Senado Federal,
pronrrulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 27, DE 1971
Aprova o texto ào Decreto-lei n Q 1.156, de 9 de março de 1971.

Artigo uníco. li: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.156. de 9 de
março de 1971, que "dispõe sôbre a prestação dos serviços de propriedade
industrial e dá outras providências".
senado Federal, em 13 de março de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55.
to da Constítuíçâo, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NQ 28, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei. n 9 1.157, de 12 de março de 1971

Artigo único. 11: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.157, de 12 de
março de 1971, que "altera legislação do ímpôsto sôbre produtos industrializados"
Senado Federal, 18 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 da Constítuíçâo, e cu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o sezutotc
ê

DECRETO LEGISLATIVO N' 29, DE 1971
AprOva o texte dó Decreto-te! n9 1.160, de 17 de março de 1971

Artigo único. Fica aprovado o texto do Decreto-lei no 1.160, de 17 de
março ue 1911, que "díspó-i sobre a concessão de Isenção de imposto de
tmportaçao a bens e equipamentos destinados à pesquisa científica".
Senado Federal, 18 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
~

19 da Constttuíçáo, c eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Fe-

deral, promulgo o seguírste
DECRETO LEGISLATIVO N9 30, DE 1971
Aprova o texto do DecretfHet ns 1.161, ae 19 de março de 1971

Artigo untco . .É: aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.161, de 19 de
março de 19'1l, que "dispõe sobre os abatimentos da renda bruta e deduções do imposto de renda. realizados por pessoas fisicas em decorrência
de apücações financeiras de Interesse econômico ou social".
Senado Federal, 18 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 da Conatítuíçâo, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N'31, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei n9 1.158, ae 16 ae março de 1971

Artigo único. 1!:: aprovado o texto do Decreto-lei rP 1.158, de 16 de
março de 1971, que "díspôe sobre estímulos à exportação de produtos manufaturados"
Senado Federal, 20 de maio de 1971.
PETRONIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 da Constítuíçâo, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1971
Aprova o texto do "Decreto-lei n Q 1.164, de 1 de abril de 1971

Artigo único. :f: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.164, de 1 de
abril de 1971, que declara indispensáveis à segurança e ao desenvolvimento
nacionais terras devolutas situadas na faixa de cem quilômetros de largura
em cada lado do eixo de rodovias na Amazônia Legal, e dá outras providencias.
Senado Federal, 20 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 5-5,
19 da Constítuíçâo, e eu, Petaônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 33, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei

no 1.165, de 1 de abril de 197:1

Artigo único. lt aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.165, de 1 de
abril de 1971, que dispõe sôbre estímulos fiscais a ron,..a cimentos de produtos manufaturados feitos no mercado interno.
Senado Federal, 20 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
I'?, da Conatítuíçâo, e eu, Petrônto Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 34, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.163, de 31 de março de 1971

Artigo único. :e aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.163, de 31 de
março de 1971, que revoga o Decreto-lei nc 557, de 29 de abril de 1969.
Senado Federal, 25 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55
1", da Constttuíçáo, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETe LEGISLATIVO N' 35, DE 1971
Aprüva o texto do Decreto-lei nO 1.166, de 15 de abril de 1971
Artigo úrêco. lt aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.166, de 15 de
abril de 1971, que dispõe aôbre o enquadramento e contribuição etndícal rural.
Senado Federal, 25 de maio de 1971.
PETRÕNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmce do art. 55,
1Q, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal. promulgo o seguinte

ê

DECRETO LEGISLATIVO N' 36, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-Ie! nr, 1.162, de 25 de março de 1971

Artigo único.

~

aprovado o texto do Decreto-lei no 1.162, de 25 de

março de 1971, que ..dispõe sôbre a subscrição pública de ações do Banco
da Amazônía S. A,".

Senado Federal, 25 de maio de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do ar-

tigo 44, inciso I, da Constdtuíção, e eu, Petrôníc Portella, Presidente .do

Se~

nado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 37, DE 1971
Aprova o Acorao Bâsico de vooperação Técnica entre o Govêrno da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos Países Baixos,
ttrnuuio na cictade do Rio de Janeiro, em 25 de setembro de 1!M9.

Art. 19 ~ aprovado o Acôrdo Básico de cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino dos
Países Baixos, firmado na cidade do Rio de Janeiro, em 25 de setembro
de 1969.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícaçao, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 2 de junho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o Acôrdo mencionado no presente decreto foi publicado no D. O. de
3 (Suplemento D. C. N. II) e republí cada no D. O. de 8-6-71.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
1", da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 38, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n!) 1.167, cte 27 de abril de 1971

Artigo úr-íco. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.167, de 27 de
abril de 19"11, que "autoriza o Tesouro Nacional a promover o aumento de
capital da Companhia Siderúrgica Nacional".
Senado Federal, 3 de junho de 1971.
PETRÔNTO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

29

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,

r', da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Fe-

~

deral, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 39, DE 1971
Aprova

o

texto

co

Decreto-lei n9 1.168, de 29 de abril de 1971

Artigo único. JJ:: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.168, de 29 de
abrtl de 1971, que autoriza o Poder Executivo a integralizar o capital da

companhia Vale do Rio Doce - CVRD - da Centrais Elétricas Brasileiras
A. - ELETROBRAS
e da Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM.
Senado Federal, 3 de junho de 1971.

S.

PETRÔN10 PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19 , da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
~

DECRETO LEGISLATIVO N9 40, DE 1971
Aprova o texto oo

oecreto-tei n9 1.169, ee 29 de abril ae 1971

Artigo único. e aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.169, de 29 de
abril de 1971, que "estabelece normas interpretativas do Decreto-lei número 1.154, de 1 de março de 1971, que institui a Nomenclatura Brasileira
de Mercadorias, assegura o prazo de vigência do Decreto-lei nv 398, de
30 de dezembro de 1968, resguarda a validade das decisões do Conselho
de Política Aduaneira, mantém seus podêres e dá outras providências"
Senado Federal, 3 de junho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artígo 44, item I, da Constituição, e eu, Petrômo Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 41, DE 1971
Aprova o texto do Protocolo ete Emenda ao art. 50, atinea "a", da Convenção sobre Aviação Ctvil Internacional, aprovada pela Assembléia.
da Organização de Aviação Civil Internacional (OAGI) , reunida em
Nova IOrque, nos dias 11 e 12 de março de 1971.

Art. 19 :E aprovado o texto do Protocolo de Emenda ao art. 50, alínea
"a", da Convenção sôbre Aviação Civil Internacional, aprovada pela Assembléia da Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) , reunida
em Nova Iorque, nos dias 11 e 12 de março de 1971.
Art. 29 ~ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua pubücaçâo, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de junho de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto do Protocolo mencionado no presente decreto foi publicado no
~-'S ..71.

D. C. N. -- Seção II de
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
te, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO NQ 42, DE 1971

Aprova o texto do Decreto-lez n9 1.170, de 10 ete maio de 1971
Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.170, de 10 de
maio de 1971, que declara de interesso da Segurança Nacional, nos têrmos
do art. 15, § I'?, alínea "b" da Constituição, o Munícípto de Santa Helena,
Estado do Paraná.

Senado Federal, 18 de junho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19, da Constítuíção, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Seriado Federal, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 43, DE 1971
Aprova o texto do

Decreto-tez n1) 1.172, de 2 âe vunno de 1971

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nº 1.172, de 2 de tunho
de 1971, que altera a legislação do ímpôsto único sôbre minerais e dá
outras providencias.
Senado Federal, 18 de junho ue 1971.
PETRÔN!O PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44,
TIl, da Constituição, e eu, Petrõnlo Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 44, DE 1971
Autoriza o Presiaetite aa República Federativa do Brasil a ausentar-se do
Pais, na primeira qUinzena de julho de 1971

Art. 1Q É o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a
ausentar-se do Pais, na- primeira quinzena de julho de 1971, para Um
encontro oficial com o Presidente da República do Paraguai, quando da
inauguração da ponte sôbre o Rio Apa, que liga a cidade de Bela Vista
aquele Pais.
Art. 2Q Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 18 de junho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

IV LEI N9 5.653 -

LEIS

DE 27 DE ABRIL DE 1971

Altera o art. 19 do Decreto-lei n 9 3.200, de 19 de abril de 1941, alterado
pela Lei n9 2.514, de 27 de junho de 1955, que d,ispõe sôbre bem de
família.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 19 O art. 19 do Decreto-lei nc 3.200, de 19 de abril de 1941, alterado pela Lei no 2.514, de 27 de junho de 1955, passa a ter a seguinte
redação:

"Art. 19. Não será instituído em bem c-de f~ imóvel de
valor superior a 500 (quinhentas) vêaes o maior salário-mínimo
vigente no País."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 27 de abril de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

LEI N9 5.654 - DE 14 DE MAIO
DE 1971
Dispõe sóbre a produção açucareira
do País e dá outras providências.

O Presidente da .República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se~
guinte Lei:
Art. te Fica estabelecido em cem
milhões de sacas de 60 (sessenta)
quilos o limite global das cotas oficiais de produção de açúcar das usinas do País.
Parágrafo único. O Ministro da
Indústria e do Comércio, tendo em
vista as necessidades do consumo interno e de exportação, poderá aumentar o limite referido neste artigo.
Art. 21? Para efeito de distribuição,
o limite global das cotas oficiais de
produção, fixado no artigo anterior,

fica
dividido em dois contingentes
regionais constituídos da soma das
cotas das usinas de açúcar situadas
em cada área geo-econômica abaixo
indicada:
a) Regíâo Norte-Nordeste:
compreendendo. a Região Norte
(Estados do Acre, Amazonas e
Pará; Territórios de Rondônia,
Roraima e Amapá) e a Região
Nordeste rtcstados do Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia; Território de Fernando de Noronha);
b) Região Centro-Sul:
compreendendo a Região Sudeste (Estados de Minas Gerais.
Espirito Santo, Rio de Janeiro,
Guanabara e São Paulo), a Região Sul (Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do
Sul), e a Região Centro-Oeste
(Estados de Goiás, Mato Grosso,
Distrito Federal).
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1f! Nenhuma cota oficial de produção, integrante dos contingentes
regionais de que trata êste artigo,
poderá ser incorporada à cota de
usina situada em diferente região

geo-econômica.
§ 29 Para efeito de incorporação de
cota oficial de produção de usinas
situadas na mesma região geo-econõrmca, somente será considerada a
maior produção realizada pela usina
mcorpcrada no triênio imediatamente anterior, até o limite da respectiva cota, ressalvados os casos de fusão
de empresas açucareiras especialmente autorizadas pelo Presidente do

lAA.

§ 3Q O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de
incorporação de cotas em tramitacâo no lAA, na data da publicação

desta lei.
Art. 39 Serão canceladas pelo Presidente do lAA as Inscrições das usinas que tenham paralisado sua atividade industrial durante três (3)
safras consecutivas, a partir da safra 1968-69, inclusive:
.,- § 19 Até que. o IAA se pronuncie
sôbre os respectivos pedidos de incorporação definitiva, o disposto neste
artigo não se aplicará às usinas que
tenham requerido a incorporação definitiva de suas cotas oficiais a outras usinas, nem às usinas cujas cotas oficiais estejam incorporadas provisoriamente a outras fábricas.
§ 29 Nos casos de incorporação provisória, as usinas titulares das respectivas cotas oficiais deverão requerer sua incorporação definitiva dentro
do prazo improrrogável de 15 (quinze)
dias, contado da publicação desta Leí,
sob pena de sofrerem o cancelamento
sumário previsto neste artigo.
Art. 4'? O Instituto do Açúcar e do
Alcool, mediante ato baixado pela- presidência, procederá à revisão das cotas
oficiais, de produção das usinas do
País.
§ 19 A primeira revisão será feita
em 1971, para vigência na safra de
1971-72. enquanto que as revisões seguintes serão realizadas no início de
cada triênio, a começar de 1974, para
vigorar a partir da safra de 1974-75.
§ 2'? Na revisão a ser procedida em
1971, não se fará nenhuma redução
rias atuais cotas oficiais. de usinas ressalvado o disposto no artigo 39 •

§ 3'? Os fornecedores de cana participarão dos aumentos de cotas das
usinas em proporção nunca inferior a
60% (sessenta por cento) do contingente agrícola resultante do respectivo aumento.
§ 49 Para efeito das revisões previstas neste artigo o IAA considerará
as possibilidades industriais e agrícolas das usinas, objetivando aumento
de produtividade e aspectos sociais
existentes.
Art. 59 A partir de 1971, inclusive,
o respectivo Plano da Safra, deverá
ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do IAA até o dia 31 de maio.
Art. 69 Revogam-se as disposições
em contrário, especificamente o art.
20 e seu parágrafo do Decreto-lei número 1. 831, de 4 de dezembro de 1939;
o art. 62 do Decreto-lei nc 3.855, de
21 de novembro de 1941; 'os §§ 1Q, ~,
3 Q, 4 Q, 5 Q, 7 9 e 89 do art. 19• art. 2<i'
e seu parágrafo único, art. 70 e seu!
parágrafos e artigo 71 da Lei n» 4.870,
de 1Q de dezembro de 1965; e o art. 17
do Decreto-Ieí nc 308, de 28 de fevereí1'0 de 1967 .
Parágrafo único. No § 2'? do artigo
3° da Lei nv 4.870, de 1 de dezembro
de 1965, é revogada a expressão: "ressalvada a; redistribuição de cotas estaduais. "
Art. 79 A presente Lei entrará em
vigor na data de SUa publicação.
Brasília, 14 de maio de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

E::MíLIO G. MÉDICI

Luiz de Magalhães Botelho

LEI N° 5.655 DE

DE 20 DE MAIO

1971

Dispõe sôbre a remuneração legal do
investimento dos concessionários de
serviços públicos de energia elétríca, e dá outras providências.

O Presidente da República, faço
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 A remuneração legai do
investimento, a ser computada no
custo do serviço dos concessíonàrios
de serviços públicos ce energia elétrica, será de 10% (dez por cento) ao
12% (doze por cento), a critério do
poder concedente.
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§ 1" A diferença entre a remuneração resultante da aplicação do valor percentual aprovado pelo Poder
concedente e a efetivamente verificada no resultado do exercício será registrada na Conta de Resultados a
Compensar, do concessionário, para
fins de compensação tos excessos e
insuficiências de remuneração.
§ 2" As importâncias correspondente aos saldos credores da Conta.
de Resultados a Compensar serão depositadas pelo concessionário, a débito do Fundo de Compensação de
Resultados, até 30 de abril de cada
exercício, em conta vinculada no
Banco do Brasil S. A., na sede da
emprêsa, que só poderá ser movimentada, para a sua finalidade, a JUIZO
do Departamento Nacional de éguas
e Energia Elétrica.
.
Art. 2" O investimento remunerável dos concessionários de servtçoe
públicos de energia elétrica compreenderá as parcelas a seguir enumeradas, observado o disposto no parágrafo único dêste artigo:
I - o valor de todos cs bens e instalações que direta ou indiretamente
concorram, exclusiva e permanentemente, para a produção, transmíssãc,
transformação ou distribuiçãc de
energia elétrica;
II - o montante do ativo dtsp-m.
vel não vinculado, a :H de dezembro, até a ímportâncta de saldo da
Reserva para Deprecraçâo à mesma
data, depois do lançamento da quota de depreciação correspondente ao
exercício;
III - os materiais em almcxattrado a 31 de dezembro, indíspensàvets
ao funcionamento da emprêsa no que
se refere à prestação dos serviços
dentro dos limites aprovados pela
fiscalização;
. IV - o capital de movimento, asSIm entendido a importância em dinheiro necessária à exploração tlá~
serviços, até o máximo do montante
de dois meses de faturamento médío
da emprêsa ,
Parágrafo único do total apurado
na forma indicada neste artrgo s~
deduzirá:
'
I - o Saldo da Reserva para Depreciação a 31 de dezembro, após o
lançamento da quota oe depreciação
correspondente ao mesmo -exer-ocío;
11 - a diferença entre os saldos a
31 de dezembro, da conta de Rf'3m'Va
da Amortização e o respectivo Fundo;

111 - a diferença entre os saldes,
a 31 de dezembro, da Conta de Resultados a Compensar e o respectivo Fundo;
IV - os saldos, a 31 de dezembro.
das contas do passivo correspondentes a adiantamentos, contribuições e
doações;
V - as obras para t180 futuro, enquanto não forem remuneradas pela
tarifa.
Art. 3" A partir do exercícto l':Ie
1972, ano base de 1971, com vígêncía
até o exercício de 1975, inclusive, o
Impôsto de Renda, devido pelos concessionários de serviços públicos de
energia elétrica, será calculado pela
aplicação da aliquota de 6% (seis
por cento) sôbre o lucro tributável.
Parágrafo único. E' vedado qualquer desconto a título de incentivo
fiscal, sôbre o impôsto referido J:j~S
te artigo, enquanto vigorar a redução de alíquota nêle estabelecida.
Art. 4" Com a finalidade de prover recursos para os casos de reversão e encampação de serviços de
energia elétrica, será computada como componente do custo do serviço
quota de reversão de 3% (três por
cento) calculado sôbre o valor do Investimento definido no parágrafo primeiro dêste artigo.
§ 1" O investimento que servirá
de base no cálculo da quota de reversão é aquêle definido no item I do
artigo 2" deduzido do valor a que se
refere o item IV do parágrafo úmco do mesmo artigo.
.
§ 2" Os concessionários de serviços
públicos de energia elêtríca depositarão suas quotas anuais de reversão, em duodécímos, até a último dia
útil de cada mês. em agência do
Banco do Brasil .S. A.. na conta
"Centrais Elétricas Brasileiras S. A.
_ ELETROBRAS - Reserva Global
de Reversão".
§ 3" A ELETROBRAS movirnentará a conta de Reserva Global de
Reversão para a aplicação prevista
neste artigo ou em smprêstímoe e
concessionários de serviços públicos
de energia elétrica, para expansão e
melhoria dos serviços.
§ 4" Ouvido o Departamento Nacíonal de Águas e Energia Elétrica
._....... ~.w_", .. _.
a ELETROBRAS poderá aplicar até,/"',:. C,S
5% (cinco por cento) da reserva gIQ~;' '. v
bal de reversão na des:",prvpriaçãO,Aja...'i."·
areas destinadas à construção de" reservatórios de regularização de C"~r,s.05
d'àgua .

i, ,
~

.

,
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§ 5"

A ELETROBRAS deverá pro-

ceder anualmente à correção monetaria da Reserva Global de Reversão
creditando à mesma Juros de 3%
(três por cento) ao ano, sôbre o
montante dos recursos utilizados, excluídos os aplicados na forma do

dêste artigo.
§

~

4"

6° Os recursos do Fundo de Re-

versão investidos pelos concesstoná-

rios de serviços públicos de energta

elétrica na expansão ocs seus sístemas até 31 de dezembro de 1971, eenceráo Juros de 10% (dez por cento)
em favor do Fundo Global de Reversão, por conta da remuneração do

respectivo investimento, devendo os
depósitos obedecerem o disposto no
§

2° do artigo 4°.
§ 7" Os concessionários de servl-

ços públicos de energra elétrica, mediante aprovação do poder concedente, poderão promover a conversá') da
Reserva de Amortização e do respectivo Fundo, existentes a 31 de dezembro de 1971 em Reserva para Iceversão e respectivo Fundo, passando
êstes a reger-se, desde logo, pelo disposto no parágrafo 6° fêste artígo.
Art. 5° O artigo 1° de Decreto-lei
número 644, de 23 de Junho de Hl69,
passa a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 1° O Imposto único SObre
energla elétrica tnstttuido pela
LeI n- 2.308, de :31 de agôsto de
1954, devido por kwh de energia
consumida, a medidor ou tortait,
será equivalente às seguintes percentagens da tarifa fiscal .ícnruda em lei:
a) 50% (cinqüenta por cento)
para os consumidores resíuen-

cíars:

60% (sessenta por cento)
para os consumidores comerciais
e outros"
b)

Parágrafo único. Fica acrescentado ao § 5° do artigo 4° da Lei número 2.308, de 31 de agôsto de 1954, alterado pelo artigo 1° da Lei numero 4.676, de 16 de junho de 1965, com
a redação dada pelo artigo 4° da Lei
número 5.073, de 18 de agôsto de 1966,
modificado pelo artigo 19 do Decretolei número 644, de 28 de junno
de 1969:
"i) os consumidores in '1 U5triais"
Art. 6° O artigo 3° do DecretoIeí número 644 passa a vigorar com a

seguinte redação, mantido o seu Parágrafo:
"Art. 3<;> O empréstimo compulsório em favor da
.
ELETROBRAS será cobrado por
kwh de energia elétrica de consumo industrial e equivalerá a
35% (trinta e cinco por cento)
da tarifa fiscal def:::.:riida em lei".
Art. 79 E' facultado aos concessionários de serviços públicos de
energia elétrica adaptar-se de forma
progressiva ao .percentual fíxadv no
artigo 4° mediante expressa autcrlzacão do poder concedente, observados
os seguintes prazos:
I - de cinco exercícios para as
áreas pioneiras da Amazônia legal e
para a área servida pelo aístema da
Companhia Hídroelétrtca da Boa Esperança, até a incorporação desta ao
sistema da Companhia Hidroelétrrca
do São Francisco;
II - de dois exercícios, observado
um percentual mínimo de um por
cento, para as demais ccncessíonárias.
Art. 8°. Esta lei entrará em vigor
em primeiro de janeiro de 1972.
Art. 9°. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 20 de maio de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
LEI N9

5.656 - DE 27 DE MAIO
DE 1971

Concede pensão especial '1, M ereeaes
Biancheri Locateiii, 1,iÚIJtZ do
exProfessor Aldo Doniele Locatelli.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a. seguinte
Lei:
Art. 19 E' concedida a Mercedes
Biancheri Locatelli, viúva d'l ex-Professor Catedrático, tnterfno, da Bscola de Artes da Uníverstdade Federal
do Rio Grande do Sul, Ardo Doniele
Locatelli, uma pensão mensal, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos vencimentos do cargo de Pro-
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fessor Titular, pelos relevantes serviços prestados pelo seu raiectco marfdo ao ensino superior ,
Art. 29 O pagamento da pensão
será feito
enquanto a benefíciàrfa
permanecer em estado de viuvez e
correrá à conta da verba orçamentária do Ministério da Fazenua destinada aos pensionistas da Umâc .

35

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua pubücaçâo, revogadas
as disposições em contrário
Brasília, 27 de maio de 1971;
1500;> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto

LEI N° 5.65'"1 -- DE 4 DE JUCNHO DE 1971
Altera a reaaçao ao § 19

ao art.

662 da Consolidação das Leis do Trabalho

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segutnte Lei:
Art. 1Q O § 1'·) do art. 662, da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Dscreto-lei nv 5.452, oe 1 de maio de 1943, passa a vigorar com
a. seguinte redação:
"Art

662.

§ 19

Para êsse Um, cada sindicato de empregados e de empregadores, com baoe terrttortal extensiva à área de jurisdição da
Junta, no todo ou em parte, procederá na ocasião determinada
pelo Presidente do Tribunal Regional, à escolha de três nomes que
comporão a Hsta, aplicando-se à eleição o disposto no art. 524 e
seus §§ 19 a 3Q".
Art. 2·° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as cãsposíçôes em contrário.
Brasília, 4 de junho de 1971; I50!? da Independência e 83 Q da República.
E:M:ÍLIO G. MÊDICI

Júlio Barata

LEI NQ 5.658 -

DE 7 DE JWHO DE 1971

Dispõe eôore a 'venda ae bens l,móveis, pelos Ministérios da Aeronáutica e
da Marintw, sõcre a aplicação do produto da operação, e dá outras

proouzêncuis,

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte Lei.
Art. 19 Os Mtnístéríoa da Aeronáutica e da Marinha são autorizados
a proceder à venda ou permuta de bens imóveis da União, de qualquer
natureza, sob suas jurisdições, cuja utilização ou exploração não atenda
mais as necessidades da Marinha e da Aeronáutica.
§ Iv Para caca caso deverá haver aprovação expressa do respectivo
Ministro.
§ 29 No processo da aprova-ção serão observadas as normas estabelecidas no Titulo XII do Decreto-lei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Art. 2Q O produto das operações realizadas de cor..f ormídade com o
disposto no art. 19 será. Incorporado ao Fundo Naval e ao Fundo de Aeronáutica, do respectivo Ministério, e contabilizado em separado.
o
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Parágrafo untco. l;:ste produto somente será empregado na construção
e aquísíçao de bens imóveis. bem como na compra de equipamentos, de
acordo com os planos de aplicação, previamente aprovados pelo Presidente
da. Repú.blica.
Art. 3° Ao órga.... próprio responsável pelo patrimônio da União serão

obrrgatortamente comunicadas as alienações e aquisições de bens imóveis
rertas na conformidade da presente Lei.
Art. 49 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 7 de junho de 1971; 1509 da Independência e 83Q da República.
EMÍLIO G

MÉDICI

Aaalbert'l de Barros Nunes
José Fuuno Pécora
Armando serra de Menezes

LEI N9 5.659 -

DE 8 DE JUNHO DE 1971

Acrescenta parágrafo ao artíço 89 do Decreto-lei n 9 201. de TI de fevereiro
de 1967, que dtspõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores
e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 19 Ao a-rtigo 89 do Decreto-lei no 201, de 27 de fevereiro de 1967,
que dispõe sôbre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores e dá outras
providencias, fica acrescentado mais um parágrafo, que será o 3 9, com a
seguinte redação:
"Art, 89 ..............................•......._•.•..........••.•

disposto no item l i não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo Prefeito, durante Os períodos
de -recesso das Câmaras Municipais"
§ 3° O

Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasíha, 8 de junho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EM:ÍLIO

G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI NQ 5.660 -

DE 14 DE

JUNHO

DE 1971

Fixa os vencimentos de Magistrados, dos membros do Tribunal de Contas
da União, e dá outras providências

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte Lei:
Art. 1Q Os vencimentos dos Magistrados e dos membros do Tribunal
de Contas da União são fixados DOS anexos I a IV desta Lei, observados
os principias da hierarquia funcional.
§ jc Os valôres absolutos individuais das diárias e respectivas absorções de que trata a Lei nv 4.019, de 20 de outubro de 1961, que vêm sendo
percebidas pelos ocupantes dos cargos constantes dos anexos I a IV a que
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se refere êste artigo, bem como a gratificação prevista na Lei nc 5.632,
de 2 de dezembro de 1970, são absorvidas pelos valôres dos vencimentos
ora fixados, cessando o seu pagamento, a qualquer titulo, a partir da vigência desta Lei.
§ 29 Aos Magistrados que, em virtude da aplicação do parágrafo eotertor, sofrerem redução no total de sua remuneração, fica assegurada a percepção da diferença, que será absorvida pelos reajustamentos supervenientes.
§ 39 Aos atuais Presidentes que, em virtude da aplicação do art. 49,
tiverem reduzida a gratificação de representação, fica assegurada, até o
término de seus mandatos, a percepção da respectiva diferença.
Art. 29 Aos membros do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais serão pagas gratificações de Crg 70,00 (setenta cruzeiros) e Cr$ 50,00 (Cinqüenta cruzeiros), respectivamente, por sessão a
que compareçam, até o máximo de 15 (quinze) por mês.
Art. 39 :Ê: assegurado aos Ministros Militares do Superior TrIbunal Militar opção pela remuneração do seu pôsto.
Art. 49 As gratificações de representação dos Presidentes dos Tribunais
são as fixadas no anexo V desta Lei.
Art. 59 O disposto nesta Lei se aplica aos Magistrados e aos membros
do Tribunal de Contas da União que se encontrem em inatividade, considerando-se na revisão dos respectivos proventos as suas determinações,
inclusive o preceituado nos parágrafos primeiro e segundo do art. 19.
Art. 6 9 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar
de Cr'S 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil cruzeiros) para
atender aos encargos decorrentes desta Lei, correndo a despesa pelos recursos da "Reserva de Contingência" do Orçamento vigente.
Art. 7° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 14 de junho de 1971; 1509 da Independêrscía e 839 da República.
EMÍLIO G, MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flavio Pécora
Joâo Paulo dos Reis Velloso

o
LEI

anexo mencionado no art. l" foi publicado no D. O. de 15-5-71.

N9 5.661 ~ DE 16 DE JUNHO
DE 1971

Cria a 3~ Auditoria da 2?- Circunscrição Judiciária Militar, e dá outras
providências.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica criada a 3f!. Auditoria
da 2\\ Circunscrição Judiciária Militar,
no Estado de São paulo, cuja sede coincidirá com a da respectiva Região
Militar.

Art. 2° O art. 3 9 e seu § 2 9 do nec-reto-lei no 1.003, de 21 de outubro de
18ô9 (Lei de Organização Judiciária
Militar), passam a ter a seguinte redação:
"Art. 39 Cada Circunscrição terá
uma Auditoria, exceto a P', que
terá sete: duas com jurisdição prrvatíva da Marinha, três do Bxército e duas da Aeronáutica; e as
2~ e 3~, que terão três.
§ 29 Nas Circunscrições com uma
ou mais Auditorias na mesma sede,
terão estas jurisdição mista, ressalvada a jurisdição privativa es-
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tabelecida em lei; e, nas em que
houver mais de uma, com sedes
diferentes, caberá à primeira conhecer dos processos relativos à
Marinha e à Aeronáutica, da Cir-

cunscrição, e ao Exército, nos Iimites de sua jurisdição, coincidin-

do sua sede com a da Região Militar. Quanto às demais, terão sua
sede e jurisdição determinadas por

decreto, de acôrdx com os limites
que êste fixar" .

Art. 39 Para a composição do quadro funcional da Auditoria de que tra-

ta o art. 19 desta Lei, são criados na
Justiça Militar da União os seguintes
cargos:
1 de Auditor de 1~ Entrância;
1 de Auditor Substituto de 1110 Entrância;
1 de procurador de 3?- categoria;
1 de Advogado de Ofício de Iª' Entrância.
Parágrafo, único. Haverá na Auditoria, para cada um dos cargos de Procurador, de Advogado de Ofício e de
Oficial de Justiça, dois substitutos, que
funcionarão nas faltas, férias OU impedimentos do titular, percebendo, nestes cesos, vencimentos equivalentes aos
do substituído. asses substitutos não
terão garantias de estabilidade.
Art. 4° O preenchimento dos cargos de que trata o artigo anterior e
seu parágrafo único será feito na forma da legislação específica em vigor.
Art. 59 Ficam criados, no Quadro
de Pessoal da Justica Militar
da
trntão, destinados à 31J.- Auditoria da 21J.
Circunscrição Judiciária Militar, 15
tquinze) cargos das séries de classes
de Assistentes de Administração, Oficial de Administração e Escriturário
e das Classes de Auxiliar de Portaria,
Escrevente-Datilógrafo, Oficial de Justiça e de Servente, de conformidade
com o Anexo.
Parágrafo único. Os vencimentos dos
cargos de que trata êste artigo e a
gratificação adicional por tempo de
serviço são os fixados na sistemática
do Poder Executivo para cargos da
mesma denominação e classificação.
Art. 69 somente após a verificação,
[unto ao órgão central do Sistema de
Pessoal Civil do Poder Executivo, da.
Inexístência de servidores das correspondentes categorias funcionais postos em disponibilidade e em condições

de serem imediatamente aproveitados
na respectiva jurisdição, poderá ser
feito o provimento dos cargos criados
pelo artigo anterior por candidatos
habilitados em concurso público de
provas.
Parágrafo único. O aproveitamento
rar-se-á mediante a seleção, pelo Superior Tribunal Militar, dos servidores
que revelarem aptidão para o exercício
dos novos cargos.
Art. 79 Na promoção e acesso dos
ocupantes dos cargos de provimento
efetivo criados pelo art. 59 desta Lei
serão observadas as normas estabelecidas na sistemática de classificação do
Poder Executivo.
Art. 89 E' permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Oficial de Administração de ocupante de
cargo de Escriturário, nível 10-B; à
classe inicial da série de classes de
Escriturário de ocupante de cargo da
classe singular de Escrevente-Datilógrafo, nível 7; e à classe de Auxiliar
de Portaria de ocupante de cargo da
classe singular de Servente, nível 5.
Art. 9° Para atender às despesas
com a execução da presente Lei, fica.
o Poder Executivo autorizado a abrir
3{) Poder Judiciário - Superior 'I'rtbunal Militar, à conta do Fundo da
Reserva Orçamentária, crédito suplemental' até o montante de era
.
570.000,00 (quinhentos e setenta mil
cruzeiros), sendo o-s 370.000.00 (trezentos e setenta mil cruzeiros) para
as despesas de custeio de Pessoal, eis
100.000.00 (cem mil cruzeiros) para as
Despesas de outros custeios e Cr'S
100.000,00 (cem mil cruzeiros) para
as Despesas de capital - investimentos.
Art. 10. Esta Lei "entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 16 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flávio Péoora
João Paulo dos Reis Velloso

O anexo mencionado no art. 59 foi
publicado no D. O. de 17-6-71..
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LEI N9 5.662 - DE 21 DE
DE 1971

JUNHO

Enquadra o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE)
na categoria de emprêsa pública, e
dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE),
autarquia federal criada pela Lei número 1.628, de 20 de junho de 1952,
fica enquadrado, nos têrmos e para os
fins do § 29 do artigo 59 do Decretolei nc 200, de 25 de fevereiro de 1967,
na categoria de emprêsa pública, dotada doe personalidade jurídica de di~
reíto privado e patrimônio próprio,
com a denominação de Banco Naclonal do Desenvolvimento Econô-ntco
(BNDE) e vinculação ao Ministério de
Planejamento e Coordenação Geral,
nos têrmos do artigo 189 do Decretolei nv 200. de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. O capital inicial
da emprêsa pública Banco Nacional
do Desenvolvimento Econôm~co
(BNDE), dividido em ações do valor,
cada um, de Cr$ 10.000,00 (dez mil
cruzeiros), pertence na sua totalidade à União Federal e é constituído
pelo valor, na data desta lei, do ativo
líquido na autarquia extinta, podendo ser aumentado através da : eínversão de lucros e de outros recursos que,
na forma da legislação em vigor, a
União destinar a êsse nm.
Art. 29 Os dispositivos legais vígentes ou parcialmente modificados, da
Lei nv 1. 628, de 20 de junho de 1952,
e da Leí nv 2.973, de 26 de novembro
de 1956, constituem, no seu conjunto,
o Estatuto pelo qual se rege a emprêsa pública Banco Nacional '10 Desenvolvimento Econômico (BNDm, re~
gulando os fins da emprêsa P. a sua
estrutura administrativa, bem Gomo OS
seus órgãos de direção e de contrôle.
Parágrafo único. As alterações do
Estatuto referido neste artigo, necessárias ao funcionamento da emprêsa,
serão feitas, posteriormente à data
desta lei, através d-e Decreto do Presidente da República, que será arquívado no Registro do Comércio competente.
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Art. 39 Todos os dispositivos da Lei
no 1. 628, de 20 de junho de 1952, e da
Lei nc 2.973, de 26 de novembro de
1956, bem como de outros atos tegísIatdvos qu-e se refiram à autarquia extinta Banco Nacional do 'Oesenvojvimenta Econômico (BNDE) , e que 1l~.O
conflitem com os prec-eitos legais aplicáveis às emprêsas públicas am geral,
ou com as disposições especiais desta.
l-ei, continuam em vigor, passando a
ser dêles sujeito, ativo ou passivo, a
emprêsa pública Banco Nacional do
rresenvotvnnent., Econômico (BNDE).
Art. 4Q OS servidores, sob qualquer
modalidade, da autarquia extinta.
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE), terão o prazo de
1 (um) ano para optar entre a. condição de servidor com vinculo estambário e a de empregado sujeito à legislação vigente para as relações de emprêgo privado, segundo o que dispuser
o Estatuto da Emprêsa, computado,
para efeito de prestações a cargo do
Sistema Geral de Previdência Social,
o tempo de serviço anterior.
§ 19 Os servidores qu-e conservarem
o vinculo estatutário serão .nclnídos
em quadro suplementar e seus cargos
serão declarados extintos à medida.
que vagarem, resguardadas as oportunidades de progresso funcional.
§ 29 Aos servidores da extinta autarquia Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE), incluídos
entre os contribuintes obrigatórios do
Instituto de Previdência e Assi-stência
dos Servidores do Estado pelo Decreto
nv 34.625, de 16 de novembro de 1953,
se estendem os mesmos beneífcroa
concedidos pelo Instituto aos "uncíonárros Iederaís no que diz respeito à
previdência social e ao regime de assistência. médica e hospitalar.
Art. 5Q A emprêsa pública Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) poderá efetuar todas as
operações bancárias necessárias à reelização do desenvolvimento da economia nacional, nos setores e com as Iímttações consignadas no seu Orçamento de Investimentos, observado o
disposto no artigo 189 do Decreto-lei
nc 200, de 25 de fevereiro de 1967.
Parágrafo único. AI; operações referidas neste artigo poderão formalizarse no exterior, quando necessário, para
o que fica a emprêsa pública Banco
Nacional do Desenvolvimento nconõmico (BNDE) autorizada a aceitar as
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cláusulas usuais em contratos internacionais, entre elas a de arbitramento.
Art. 6ç Ao contratar no exterior ou
no Pais, poderá a ecnprêsa pública
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico (BNDE) conceder a garantia da União, observadas as disposi-

ções legais pertinentes.
Art. 79 Os créditos da emprêsa pública Banco Nacional do Desenvolvi-

mento Econômico

(BNDE) ,

de qual-

quer origem, poderão ser corrigidos

monetàríamente, observadas as
mas legais vigentes.

101'-

AIt. 89 Fica o Poder Executivo autorizado a, quando julgar oportuno,
transrormar a empresa pública Banco

Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) em uma sociedade de
economia mista tal como definida pelo
inciso III do artigo 5Q do Decreto-lei
no 200, de 25 de fevereiro de 1967, com

a mesma denominação da emprêsa
pública de que trata o artigo 10 da
presente lei, e da qual será a sucessora para todos Os fins de direito.
Parágrafo único. A participação
inicial da União no capital da socíedade de economia mista a que se refere êste artigo será representada pelo
ativo líquido da Emprêsa Pública, cujo
valor será apurado, antes de efetivarse a transformação, por comissão especial de três membros, designada
pelo Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral e constituída de
representantes dêsse mesmo Mín ístério, do Ministério da Fazenda e da
Emprêsa Pública.
Art. 99 A sociedade de economia
mista cuja criação é autorizada nos
têrmos do artigo 89 desta lei obedecerá, na sua constituição, às seguintes
diretrizes e normas básicas:
a) revestir a forma de sociedade
anônima, cujas ações com direito a
voto deverão sempre pertencer, em
sua maior la, à União ou a entidade da
administração indireta;
b) ter por objeto, inicialmente, o desempenho de tôdas as atividades de
ínterêsse para o desenvolvimento da
economia nacional que estejam sendo
exercidas pela emprêsa pública ela qual
será a sucessora;
c) consignar no Estatuto Social disposição no sentido de que a sociedade
exercerá as atividades do seu objeto
social visando a estimular a 'níciativa privada, sem prejuízo do apoio a

projetos, programas e operações financeiras relativos a empreendimentos
que, por seu pioneirismo ou essencialidade, se caracterizem como de relevante interêsse nacional;
d)
estabelecer no Estatuto Social
que será permitida, mantido sempre o
contrôle legal acionário da sociedade
pela União ou entidades da admímstração indireta, a transferência de
ações de propriedade da União ou daquelas entidades a compradores cu
subscritores do setor privado, pessoas.
fisicas ou jurídicas;
e) incluir no Estatuto Social dispo;
siçâo que assegure o regime da legislação trabalhista para reger as relações de emprêgc do pessoal a serviço
da sociedade, resguardada a stt:.raçào
regulada no art. 4.°, da presente lei.
Parágrafo único. O Estatuto Social
da sociedade de economia mista CUja.
c.fação é autorizada pela presente lei
será aprovado por decreto do Presidente da República, arquivado no Regrstro do Comércio competente, <:: as
alterações subsequentes que forem necessárias serão deliberadas de acôrdc
com o processamento e obedecerão às
formalidades previstas na lei que estiver em vigor
para as sociedades
anônimas.
Art. 10. A Agência Especial de financiamento Industrial - FINANtE,
autarquia federal criada pelo Decretolei n." 45, de 18 de novembro de U165,
em cujo texto ficaram íncorporacas,
como parte integrante, as disposições
do Decreto n,« 59.170, de 2 de setembro de 1966, é também enquadrada, nos
termos e para os fins do §2,o do
art. 5.° do Decreto-lei n.s 200. de 25
de fevereiro de 1967, na categoria ele
emprêsa pública, mantida a mesma
denominação atual, com personalidade
jurídica de direito privado. património próprio e vinculação através do
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, nos têrmos do art. 189 do Decreto-lei número 200, de 25 de fevereiro de 1967.
§ 1.0 O Estatuto da empresa publica de que trata êste artigo é con,
junto dos dispositivos, que forem apttcávets. do Decreto n.v 59.170, te 2
de setembro de 1966, e do Decreto-rei
n.' 45, de 18 de novembro de ü)(iõ,
os quais regularãoos fins da emprêsa
e a sua estrutura administrativa, bem
como os seus órgãos de direção e de
contrôle, podendo as alterações subsequentes ser feitas por decreto do Pre-
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sídente da República, arquivado

no
Registro do Comércio competente.
§ 2.° O capital inicial da emprêsa
pública criada por êste artigo para
suceder à Agência Especial de Financiamento
Industrial - FINAME é
constituído pelo valor do ativo Iíqutdo
da autarquia extinta, apurado na data
desta lei, pe... tencente, êsse capital,
na sua totalidade, à emprêsa pública,
de. propriedade exclusiva da U~11ãQ,
Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico
(BNDE), sendo dividido
em ações nominativas do valor, cada
uma, de Cr$ 10,00 (dez cruzeiroat .
§ 3.° As ações da emprêsa publica
Agência Especial de Financiamento
Industrial FINAME só poderão
pertencer à União ou a entidade da
administração indireta.
§ 4.° L> regime jurídico do pessoal a
serviço da emprêsa pública de que
trata êste artigo é o do empregado
sujeito à legislação vigente para as relações de emprêgo privado.
§ 5.° As disposições do Decrato-teí
n." 45, de 18 de novembro de 1966,
com o .texto a êle incorporado do Decreto n.s 59.170, de 2 de setembro de
1966 e não conflitantes com o que se
acha: disposto na presente lei, contanuam em vigor,
substituindo-se o
Diretor-Superintendente do Banco
Nacional de Desenvolvimento gconomico (BNDE), cargo extinto, por um
dos Diretores dessa Emprêsa Pública,
de indicação do Presidente da Junta
de Administração a que se refere o
art. 6.° do Decreto n." 59.170, de 2 de
setembro de 1966.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150Q da
Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

A rmando de Brito
João Paulo dos Reis Velloso

LEI NQ 5.663 -

DE 21 DE JUNHO

DE 1971

Fixa os vencimentos dos membros do
Tribunal de Contas do Distrito Fe..
aenü e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Os vencimentos dos mem..
bros do Tribunal de Contas do Dísbrt-

41

to Federal são fixados no Anexo I
desta Lei.
Parágrafo único. Os valôres absolutos individuais das diárias e respectivas absorções de que trata a Lei
nc 4.019, de 20 de outubro de 1961,
que vêm sendo percebidas pelos
ocupantes dos cargos constantes dos
Anexos I e lI, a que Se refere esta
Lei, são absorvidas pelos valôres dos
vencimentos ora fixados, cessando o
seu pagamento, a qualquer título.
Art. 2\l A gratificação de representação do Presidente do Tribunal é
fixada no Anexo II desta Lei.
Parágrafo único. Ao atual Presjdente que, em virtude da aplicação do
disposto neste artigo, tiver reduzida
a gratificação de representação, fica
assegurada, até o término de seu mandato, a percepção da respectiva diferença.
Art. 3(1 O disposto nesta Lei se.
aplica aos membros do Tribunal de
Contas do Distrito Federal que se encontrem em inatividade, considerando..
se, na revisão dos respectivos proventos, as suas determinações, inclusive
o preceituado no parágrafo único do
art. 1<:>.
Art. 49 Fica o Podei' Executivo ua
União autorizado a destacar, do crédito suplementar de Cr$ 16.500.000,00
(dezesseis mílnões e qumhentos mil
cruzeiros>, a que se refere a Lei numero 5.660, de 14 de junho de 1971,
a importância necessária às despesas
decorrentes desta
Lei no corrente

exercicto.
Art. 59

O disposto nos arts. 1(l e

2° desta Lei terá vigência a partir de
15 de junho do corrente ano.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na.
data de sua publicação.
Art. 7<;> Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
1509
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Flámv Pécora
J oõo Pauto dos Reis Velloso

Os anexos mencionados no art. 1º
foram publicados no D. O. de 23 de
junho de 1971.
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LEI NO? 5.664 - DE 21
DE 1971

DE

JUNHO

Acrescenta parágrafo único ao orttço
1Q do Decreto-lei n'? 705 de 25 ae
julho de ;'969, que altera a redaçao
do artigo 22 da Lei n9 4.024,
de
20 de dezembro de 1961, que fixa as
Diretrizes e Bases da Educaçdo Nacional.

lei ne 705, de 25 de julho de 1969:

"Parágrafo único.
Os cursos
noturnos podem ser dispensados
da prática da Ecucacào Física."
Art. 29 Esta lei entrará em vigor
Da data de sua pun'tcacao revogadas

as disposições em cor.trárto
Brasília, 21 de junho de 1971;
1509 da Independência e 839 da

República.
MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

JUNHO

.suero o

artigo 41 aa Lei n9 2.004, de
3 de outubro de 1953, que meoce
sobre a politica nacional do petróleo e define as a'ríouiçóes do Conselho Nacional do Petróleo, institui
a sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade An6nima, e dei outras providéncias.

o

MÉDICI

Antonio Dias t.ei:e Júnior
DE

21

DE JUNHO

DE 1971

Faço saber qUe o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segulnte Lei:
Art. 19 Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao artigo I'? do Decreto-

LEI N9 5.665 - DE 21 DE
DE 1971

EMÍLIO G.

LEI N9 5.666 -

o Presidente da República

EMÍLIO G.

Art. 29 Esta Lei entra em. vigor
na data de sua publícaçáo.
Art. 3O? Revogam -se as dísposí eões
em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150O? da Independência e 83O? da
República.

Concede pensão especial vitalícia
a
pianista Aurora Bruzon Majdalany.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 E' concedida a -pensáo es~
pecíal vitalícia equivalente a 5 (cinco) salários-mínimos do maior nível
vigente no Pais, à píarasta
Aurora
Bruzon Majdalany, pelos
relevantes
serviços prestados à cultura nacional.
Art. 29 No caso de falecimento da
beneficiária. a pensão de que trata o
artigo anterior não se transferirá a
herdeiros.
Art. 39 A despesa decorrente da
aplicação da presente .lei correrá à
conta da dotação própria consignada
em Eoca-cos Gerais da União sob
a supervisão do Mínístáno da Eazenda..
Art. 4'? Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de junho de 1971;
150O? da Independência e 83O? da.
República.
EMÍLIO G.

Jose Flávio

MÉDICI

Péccra

Presidente da República

Faço saber que o Congresso

Na-

cíonal decreta e eu sancn.nc a se'guinte Lei:
Art. 1.0 O artigo 41 da Lei n'' 2.004,
de 3 de outubro de 19E';~ passa a vt.gorar com a aeguín te redação:
"Art. 41. A PETROBRAS, diretamente ou porvtntermedio de
suas subsidiárias, associada ou
não a terceiros e sem as limitações
previstas no artigo 39, poderá
exercer, fora do terrttórto »acsonal, as atividades de que trata o
art. 69."
.

LEI NO? 5.667 -

DE

DE

1971

21

DE

JUNHO

Concede pensão especial ao Compo~
suor Mozart Camargo Guarnieri.

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a Beguinte Lei:
Art. lO? E' concedídaao Compositor
brasileiro Mozart Camargo Guarnteri, por sua relevante contríbutçao a
arte musical do PaÍS, uma pensão es-
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pecial, no valor mensal correspondente
.a 5 (cinco) vêzes O maior .aia.nomínimo vigente no território nacional.
Art. 21? A despesa decorrente da
execução desta lei correrá à conta
da dotação orçamentária do Mlmsierio da Fazenda destinada aos pensío.nístas da União.
LEI NI? 5.668 -

DE

Art. 31? Esta lei entrará em vigor
na data de sua publícaçao, revogadas
as disposições em contrano.
Brasília, 21 de junho de 1971;
1501? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

J osê Flávio Pêcora

23

DE

JUNHO

DE

1971

Dispõe sôbre a filiação dos empregados das Bôlsas de Valôres ao sistema
orgânico da Previdência Social e dá outras providências

O Presidente da República
Lei:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 111 Os empregados das Bôlsas de Valôres são sujeitos ao regime da
Lei nv 3.807, de 26 de agôsto de 1960 (Lei Orgânica da Previdência Social).
Art. 211 E' assegurado aos empregados das Bôlsas de Valôres, nos têrmos
dos §§ 211 e 59 do art. 32 da Lei nv 3 80'1, de 26 de agôstc de 1960, o direito
de inscrever o tempo de servíco anterior prestado às referidas instituições,
durante o qual não hajam contribuído para a Previdência Social, feita a
respectiva indenização, na forma estabelecida no Regulamento da Lei Orgânica. da Previdência Social.
Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor na datá de sua publicação, revogadas
.as disposições em contrário.
Brasília, 23 de :unho de 1971; 150'1 da Independência e 8311 da República.
EMiLIO G.

MÉDICI

Julio Barata

APENSO
No "Apenso" dos volumes ida "Coleção das Leis" figuram:
I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
11 - As retificações e reproduções publicadas durante c
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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I LEI N.9 S.ú50 -

DE

DEl
11

DE

DEZEM:BRO

DE

1970

L:rta. na Justiça do T1abalho dns 6.~· e 7.f}- Regiões 20 Juntas de Conciliação
e .nuçamemo e dá outras providências
Retificação

Na publicação feita 1"10 Dzário Olicial de 14 de dezembro de 1970, na
página 10.579, 1.:). coluna, r-o artigo 6.9, onde se lê:

12 (doze) cargos em comissão de Chefe de Secretaria,
Leia-se:
20 (vinte) cargos em comissão de Chefe de Secretaria ...
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Alteração do arnígo 662. (Lei no 5.657, de 4-6-71).
TRABALHO -

nu-

nc 11, de 25-5-71).

-

CONSOLIDAÇAO

Rodovias -

1-4-71).

ASSISTltNCIA -

CONSELHO DE SEGURANÇA NA
CIONAL - Aprovação do Decretolei ne 1.135, de 3-12-70. (Decreto
Legislativo nc 5. de 1971).

Enquadramento.

(Lei nú-

mero 5.662, de 21-6-71).
BEM DE !FAMíLIA - Imóvel - AI·teraçâo do Decreto-lei no 3.200, de
19-4-41 - Art. 19. (Lei nc 5.653,
de 27-4-71).
BOLSAS DE VALõRES - Empregados - Filiação. (Lei nv 5.868, de

23-6-71) .

BRASíLIA - Tribunal de Cantas
Vencimentos. (Lei nv 5.6U3, de '21
de junho de 1971).

cqNSTRl1ÇAO NAVAL Incentivos fiscais. (Decreto-lei nc 1.174,
de 11-6-71).
- Aprovação do Decreto-lei no 1.14Z,
'Ide 30-12-70. (Decreto Legíslatãvo
nc 10, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei -nv 1-.1·11
de 30-112-70. (Decreto Legtslatívc
nc ,6, de 1971) .
- Aprovação do Decreto-lei n9 1.145.
üe ~1-12:-70. (Decreto Legislativo;
'nv 7, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei no 1.159,
de )7-3-71.
(Decreto Legislativo
nc 11, de 1971).
CONTRIBUrçAO RURAL
Enquadramento. (Decreto-lei número
-

1.166, de 15-4-71).
Aprovação.
(Decreto
nv 35, de 1971).

Legislativo

D
nffiETRIZES E BASES Educação Nacional - Alteração - Artigo 19. (Lei no 5.664, de ~1-6-71).
- Aprovação do Decreto-lei numero
1.152, de 24-2,-71. (Decreto Legislativo n Q23, de 1971).
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I

DESAPROPRIAÇAO
Aprovação
do Decreto-lei nv 1.151, de 4-2-71.

(Decreto Legislativo número 19, de
1971) .
DESENVOLVIMENTO

_

FLORESTAL

Aprovação do Decreto-lei nú-

mero 1.140, de 30-12-70. (Decreto
Legislativo nc 13, de 1971).
DESENVOLVIMENTO INDIUSTRL\I.
_ Aprovação do Decreto-lei .nú·
mero 1.137, de 7-12-70. mecreto
Legislativo nv 21, de 19'71).

E
DiI"triAlteração .,:.- Art:lgO

EDUCAÇãO NACIONAL -

zes e Bases -

IQ, (Decreto ne 5.664 de 21-5-71).
ELETROBRAS -

'capital ,

Integralização do

(Decreto-lei ne 1.1-68. ue

29-4-71) •

_

(Decreto

Legislativo

nv 39, de 1971).
ENERGIA ELETRICA -

Aprovação.

conce.ssl)-

nários _

Remuneração do mvestt-

mento . (Lei nv 5.655, de 20-5-'11).

EQUIPAMENTOS -

Estímulos

fis-

cais. (Decreto-lei no 1.1'11, de 2 de
junho de 1971).
ESTíMULOS FISCAIS
Produ-

- tos manufaturados - IPI.
creto-lei nc 1.165" de 1-4'-'11).

(De-

_Máquinas e equipamentos nacionais. (De~eto-lei ns 1.171, de 2 de
junho. de 1971).
_ Programa de construção navaJ.
(Decreto-lei no 1.174. de 11 de junho de 1971).
_ Aprovação do Decreto-lei número 1.13t~: de 13-11-70. (Decreto Legislativo n Q 2, de 1971).
_

Aprovação do Decreto-lei número 1.134, de 16-11-70. (Decreto Legislativo no 4!, de 1971).

_ Aprovação do Decreto-lei nc 1.137,
de 7-12-70.
(Decreto
Legislativo
nc 21, de 1971).

F
FORÇAS ARMADAS - Venda de
Imóveis - Aeronáutica e Marinha.
(Lei no 5.658, de 7-6-71).

Bem de familia - Alteração do Decreto-lei no 3.200, de
19-4-41 - Art. 19. (Lei nc 5.653.
de 27A-71) .
- Venda - Ministérios da Aeronáutica e Marinha. (Lei nv 5.658, de
7-6-71) .
IMóVEIS -

IM:PôSTo DE RENDA
Alteração
do Decreto-lei nv 401, de 20-12-6e
- Art. 19. (Decreto-lei nc 1.173,
de 7-6-71).
Aprovação do Decreto-lei número 1.139, de 2-1-12-70. (Decreto Legislativo nv 12,. de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei número
1.153, de 1-3-71. (Decreto Legislativo nv 24, de 1971).
- Aprovaçáo do Decreto-lei" nv 1.161,
de 19-3-71.
(Decreto
Legislativo
nv 30, de 1971).
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Produtos
manufaturados Incentivos fiscais. (Decreto-lei nc 1.165, de lo de
abril de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nc 1.132,
de 19-11-70.
(Decreto Legislativo
nc Z, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nv 1.133,
de 16-11-70. (Decreto Legislativo
nv :3, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei ns 1.13-6.
de 7-12-70.
(Decreto Legislativo
nc 20, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nv 1.157,
de 12-3-'71.
(Decreto Legislativo
ne 28, de 1971).
IMPôSTO úNICO Aprovacâo de
Decreto-lei nv 1.14'1~ de 13-1-71.
(Decreto Legislativo número 15, de
19'71) .
IN[P.OSTO úNICO SôBRE MIN'·ERAIS Alteração do Decreto-lei
ns 38, de 21-10-69 - Artigos 10 e
UL (Decreto-lei nc 1.172, de 2 de
junho de 1971).
Aprovação. (Decreto Legislativo
nv 43, de 1971).

J
JUDICIARIO
Classificação
Vencimentos. (Lei Complementar
nc 10, de 6-5-71).

íNDICE REM"ISSIVO
JUSTIÇA DO TRABALHO Juntas de Conciliação - 6ll- e 7f!o Regiões. (Lei no '5.650, de 11-13-70).
JUSTICA MILITAR
Auditoria
31).
Ctrcunscricão Judlcíárra Militar - 2~. (Lei
5.661, de 16 de
junho de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nv 1.144,
de 31-12-70.
(Decreto Legislativo
n'? 17, ue 1971).
- Aprovação do Decreto-lei n? 1.1~M.
de 23-1-71.
(Decreto Legslattvo
nv 22, de 1971).

-=

n'?

L
LEGISLATIVO

-vencímentos .

Classificação(Lei Complementar

nv 10, de 6-5-'71).

"

M
MAGISTRADOS
(Lei nv 5.660, de

Vencimentos,
14-6-71).

MAQUINAS
Estímulos fiscais
(Decreto-lei nv 1.171, de 2.-6-n)_
MARINHA MERCANTE Aprovação do Decreto-lei nv 1.142, de 30
de dezembro de 1970. (Decreto Legislativo nc 8, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nc 1.143,
de 30-12-70. (Decreto Legislativo
nv 10, de 1971).
MERCADORIAS BRASILEIRAS
Nomenclatura - Normas interpretativas. (Decreto-lei nv 1.169, de
29-4-71) .
Aprovação. (Decreto Legislativo
no 40, de 1971).

MUNICíPIOS Aprovação do Decreto-lei nc 1.131, de 30-10-'70.
(Decreto Legislativo nv 1, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nv 1.155.
de 3-3-71. (Decreto Legislativo número 26, de 1971).

N
NOMENCLATURA BRASILEIRA DE
MERCADORIAS - Normas inter[Jretativars. (Decreto-lei ns 1.169,
de 29-4-71) .
Aprovação. (Deure'tQ Legislativo
nv 40, de 1971) .
- Aprovação do Decreto-lei n? 1.154,
de 1-3-71. (Decreto Legislativo número 25-, de 1971).

o
OBRIGAÇOES DO TESOURO
Companhia Siderúrgica Nacional
_ Aumento de capital . (Decretolei nc 1.167, de 27-4-71).
_ Aprovação. (Decreto Legislativo
nc 38, de 1971).

p
PARIDADE - Legislativo e Judictário ~ Classificação e vencimentos.
(Lei Complementar nv 10, de 6 de
maio de 1971).
PENSA0 ESPECIAL - Aurora Bruzon Majdalany. (Lei nc 5. 665, de
21 de junho de 1971).
~ Mozart Camargo Guarrríert , (I-,,":~
nO 5.667, de 21-6-71).
~ Viúva do Professor Aldo Doníele
Locatellí . (Lei ns 5.65S, de 27 de
maio de 1971).
PETROBRAS Alteração _. Artigo 41. (Lei no 5.G65, de 21-6-71).
PESQUISA
CIENTíFICA ~ Aprovaç~o do Decreto-lei nv 1.160, de
17~3-71. (Decreto Legislativo no 29,
de 1971).
PESQUISAS DE RECURSOS MJNERAIS - Integralização de capttal . (Decreto-lei nv 1.168, de 23
de abril, de 1971).
A1Jl'ovaçao. (Decreto Legislativo
n? 39, de 1971).
>-----o

PREF'E1TOS Responsabilidade Alteracâo do Decreto-lei nc 201, -le
27-2-67 -

Art . 8l?

(Lei ne 5·.659,

de 8-6-71).
PRESIDENTE DA REPúBLICA Ausência do País. (Decreto Legis.,
Iatívo nv 44, de 1971).

PREVIDÊNCIA SOCIAL Empregados das Bôlsas de Valôres. {Lei
nº 5.668, de 23-6-71).
PRODUÇAO AÇUCAREIRA
Limites. (Decreto-lei nc 5.'654, de 14 de
maio de 1971).
PRODUTOS MANUFATURADOS
Aprovação do Decreto-lei nv 1.158,
de 16-3-71.
(Decreto Legislativo
n? 31, de 1971).
- Incentivos fiscais - IPI. (Decreto-lei nv 1. Hi5', de 1-4-71).
Aprovação. (Decreto Legislativo
nQ 33, de 1971).
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PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
Aprovação do Decreto-lei no 1.156,

de 9-3-'il. (Decreto Legislativo nú,
mero 2.7, de 1971) .

R

Legislativo

nc

14,

de

lil71) "
RELAçõES EXTERIORES - ,paí~es
Baixos - Acôrdo. (Decreto LegfsIatívo nv 37, de 1971).

_

_

Aprovação. (Decreto Legtslatdvo
nv 38, de 1971),

SINDICATO
Enquadramento e
contrfbulçâo
rural.
(Decreto-lei
nv 1. 16f3, de 15-4-71).
-

REFORJvL'\ AGRARIA Aprovação
do De:::reto-lei nv 1.146, de 31-2-70.

(Decreto

LEGISLATIVO

Aiprovação. (Decreto Legislativo
nc 3'5, de 1971).
- Contribuição sindical - Recolhimento. (Decreto-lei nv 1.175. de 11
de junho de 1971).
SINDICATOS Aprovação elo Decreto-lei nv 1.144', de 31-12-70.
(Decreto Legislativo nv 71, de
1il71l "

Aviação
Civil InternacionalConvenção.
(D-ecreto Legislativo

T

no 41, de 1971).
RESPONSABILIDADE -

vereadores -

Prefeitos e

Alteração do Decre-

to-lei nc 201, de 2,7-2-'71 (Lei nc 5.659, de 8-6-'71) .

RODOV;IAS -

Art. 8l?

Amaaônta legal

Terras devolutas.

(Decreto-lei nú-

mero 1.164, de 1-4-71).
RURICOLA -

tência.

Programa de

Assis-

(Lei Complementar nc 11.

de 25-5-'71).

_

TERRAS DEVOLUTAS - Amazônia,
legal - Rodovias. (Decreto-lei número 1.1f34, de 1-4-71),
~ Aprovação.
(Decreto Legislativo
nc 32, de 1971).
TRIBUNAL DE CONTAS - Brasília - Vencimentos. (Lei no 5.663,
de 21-6-71)"

_ venctme'otos. (Lei ne 5.660, de 14
de junho de H71).

Enquadramento ---=: Contrfbuâçâo

rural. (Decreto-lei no 1.166, de 15
de abril de 1971),
Aprovação. (Decreto _Legislativo
nv 35, de 1971).

s
SAL Situações fiscais. (Decretolei nv 1.1'76, de 17-5-71),
SEGURANÇA NACIONAL - Município de Santa Helena. (Decretolei nc 1.170, de 10-5-71).
_ Aprovação. (Decreto Leg íslattvo
nv 42, de 1971).
- Aprovação do Decreto-lei nc 1.131,
de 30-10-70 . (Decreto Legislativo
nv I, de 1971),
SIDERúRGICA NACIONAL

-

Au-

mento de capital. (Decretc-Iej número 1.167, de 27-4'-71),

v
VALE DO RIO DOCE - Integralização do capital. (Decreto-lei núme
TO 1.168, de :29-4-71),
_ Alprovação, (Decreto Legislativo
nv 39, de 1971).
VENCIMENTOS - Legislativo e Judiciário - paridade. (Lei Complementar nO 10, de 6-5-71) ,
_

Magistrados, Membros do Tribunal de Contas, (Lei nc 5.660, de
14-6-"71) _

-

Aprovação, do Decreto-Ieí ns 1.150,
de 3-2-71, (Decreto Legislativo número 16, de 1971).

VEREADORJES Responsabilidade
Alteração do Decreto-lei nv 201.
de 27-2-67 ~ Art. 89. (Lei número 5.659, de 8-6-71),

ANOTAÇOES

ANOTAçoES

ANOTAÇOES

ANüTAÇOES

ANOTAÇOES

ANOTAQOES

.'INOTAÇOES

ANOTAÇQEl>

ANOTAçoEl>

ANOTAÇQES

REPÚE1LICA

FEDERATIVA

DO BRASIL

COLEÇÃO
DE 1971

-

DAS
VOLUME

LEIS
V

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Atos Legislativos do Poder EXEcutivo
LEIS DE JULHO A SETEMBRO

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

1971

I

íNDICE
DOS

ATOS DO PODER LEGISLATIVO
E

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER
EXECUTIVO
I -

Pãgs.

DECRETOS-LEIS

Págs .

1.178 - Decreto-lei de 1 de julho de 1971 - Dispõe sõbrc a

entrega das parcelas perten-

centes aos Municípios, do pro-

duto da arrecadação do ímpôsto sôbre circulação de mercadorias.
Publicado no
D. O. de 2-7-71

1.179 -

3

lho de 1971 - Institui o Programa de Redistribuição de
Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), altera a
legislação do ímpõsto de ren-

da relativa a incentivos fiscais
e dá outras providências. 1.180 - Dec:eto-lei de 6 de julho de 1971 - Altera o artigo 8" da Lei nc 5.508, de 11
de outubro de 1968. - Publicado no D. O. de 7-7-71 ....
1.181 - Decreto-lei de 16 de julho de 1971 - Modifica código de Tarifa Aduaneira do
Brasil. - Publicado no D. O.
'de 20-7-71
1.182 - Decreto-lei de 16. de julho de 1971 - concedéiesn-

5

Decreto-lei de 22 de julho de 1971 - Declara de interêsse da Segurança. Nacional. nos têrmos do artigo 15,
§ 1Q, alínea b, da constituição, o Muníctpío de Roque
Gonzales, do Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras
providências. - publicado no
D. O. de 23-7-71

6

1.183 -

Decreto-lei de 6 de jU-

Publicado no D. O. de 6 de
julho de 1971

mulas às fusões, às incorporações e à abertura de capital de emprêsas e dá outras
providências. - Publicado no
D. O. de 20-7-71

1. 184 Decreto-lei de 12 de
agôsto de 1971 - Dispõe sô-

::s

bre a liquidação dos débitos
fiscais de cmprôsas em difícil
situação financeira. estabelece
normas sôbre parcelamento. e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 12-8-71

6

Decreto-lei de 13 de
Acrescenta
alínea ao artigo 24 da Lei numero 4.239, de 27 de tun ho de
1963, que criou o Fundo de
Emergência e Abastecimento
do Nordeste CFEANE). - publicado no D. O. de 16-8-71

10

4
1.185 -

aaôsto de 1971. -

4
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Págs.
1 .186 Decreto-lei de 27 de
agôsto de 1971 - Concede estímuloa à fusão, incorporação
e relocalízaçâc de unidades

Industríaís

açucareíras

e

dá

outras providências. - Públicedo no D. Q. de 27-8 e reto
no de 1-9-71
1.187 - Decreto-lei de 10 de setembro de 1971 - Dispõe sô-

II

juvante do Magistério do Exército. -r- Publicado no D. O. de
10-9-71

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

rI -

12

12

13

DECRETOS-LEGISLATIVOS

Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.171, de 2 de junho de
1971. - Publicado no D.O. de
2 de julho de 1971
46 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.175, de 11 de julho de
1971. - Publicado no D. C. de
2 de julho de 1971
47 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o Acôrdo Básico de
Cooperação Técnica entre o 00vêrno da República Federativa
do Brasil e o Govêrno do Japão,
firmado em Brasília, a 22 de
setembro de 1970. - Publicado
no D.a. de 8 de julho de 1971
48 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decreto-lei
nv 1.172, de 7 de junho de 1971.
- Publicado no D. a. de 8 de
julho de 1971
49 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decreto-

lei nv 1.174, de 1 Ide junho de
1971. - Publicado no D.C. de
8 de julho de 1971

16

50 - Decreto Legislativo de 19'-71
- Aprova as Emendas de 1966

bre os vencimentos básicos do
pessoal civil docente e coad-

1.188 - Decreto-lei de 21 de setembro de 1971 - Dispõe sôbre estímulos fiscais ao Plano
Nacional de Habitação, altera
as Legislações do Jmpôsto sõbre a Renda e do Impôsto Sôbre Operações Pínanceíras e
dá outras providências. - Publicado no D. O. de 22-9-71
1.189 - Decreto-lei de 24 de setembro de 1971 - Dispõe sobre incentivos à exportação de
produtos manufaturados.
Publicado no D. O. de 27 de
setembro de 1971

Págs.

45 -

15

15

15

16

à Convenção Internacional para
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, de 1960. - Publicado no D.a. de 1971 e republícado no D.C.N. II
51 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei n? 1.176, de 17 de junho de
1971. - Publicado no D.C. de
22 de Julho de 1971
52 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o texto do Decretolei nv 1.177, de 21 de junho de
1971. - Publicado no D.C. de
22 de julho de 1971
53 - Decreto Legislativo de 1971
- Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a
ausentar-se do Pais, na primeira quinzena do mês de agôsto
de 1971. - Publicado no D.O.
de 3 de agôsto de 1971 .......
54 - Decreto Legislativo de 1971
- Dá provimento a recurso do
Tribunal de Contas da União a
fim de ser mantida a decisão de-:
negatôrla de registro de despesa
proveniente de fornecimento feito à Casa da Moeda pela ora.
Fabricadora de Papel. - Publicado no D.C. de 4.8.71 ...
65 - Decreto Legislativo de 1971
- Mantem ato do Tribunal de
Contas da União denegatório de
registro a contrato celebrado,
em 18 de dezembro de 1951,
entre a Divisão de Obras do Departamento de Administração do
Ministério da Agricultura e a
firma S. Maneia & Cia. Ltda.
- Publicado no D.a. de 16 de
agôsto de 1971
. .....
56 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decretolei n" 1.179, de 6 de julho de
1971. - Publicado no D. O. de
16 de agôsto de 1971
57 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decretolei nv 1.180, de 6 de julho de
1971. - Publicado no D.C. de
113 de .agôsto de 1971

16

17

17

17

18

18

19

19

v

íNDICE

Págs

58 -

Decreto Legislativo de 1971
_ Aprova o texto do Decretolei n- 1.178, de 1 de julho doe
1971. - Publicado no D. O. de
17-8 e republicado no D.O.de
18 de agôsto de 1971
19
59 - Decreto Legislativo de 1971
Aprova a Convenção para
evitar a dupla tributação em
matéria de impostos sôbre o rendimento firmada, entre o Brasil
e Portugal, em 22 de abril de
1971. - Publicado no D.O. de
18.8.71 (Bup . DCN lI)

20

60 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o Protocolo Adicional
ao Acôrdo Cultural entre o Gcvêrno de Portugal e o da República Federativa do Brasil assinado, em Lisboa, a 22 de abril
de 1971. - Publicado no D. O.
de 18.8.71 (SuP. DCN lI) ...

20·

61 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decretolei nv 1.181, de 16 de julho de
1971. - Publicado no D. O. de
20 de agôsto de 1971
2-0
62 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decretolei nv 1.182, de 18 de julho de
1971. - Publicado no D.O. de
21
20 de agôsto de 19n
63 - Decreto Legislativo de 1971
- Apr-ova o têxto do Decretolei nv 1.183, de 22 de julho de
1971. - Publicado no D. O. de
21
26 de agôstc de 1971
64 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o Convênio de Intercâmbio Cultural entre a República Federativa do Brasil e a
República da Guatemala firmado, na cidade de Guatemala, em
26 de março de 1969. - Publicado no D. O. de 31 de agôsto de
1971lSup. DCN lI)

Págs .

dos Estatutos da Agência Internacional de Energia Atômica,
aprovada pela XIV Conferência
Geral da referida Agência, realizada em Viena, entre ;,:z e 29
de setembro de 1970. - Publicado no D.a. de 9 de julho de
22
1971 (Sup . DCN II)
67 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decretolei nv 1.185, de 13 de agôsto de
1971. - Publicado no D.O. de
22
17 de setembro de 1971
68 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o têxto do Decreto-lei
n? 1.184, de 12 de agôsto de
1971. - Publicado no D. O. de
17 de agôsto de 1971
23
59 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o Acordo constitutivo
do Instituto Internacional do
Algodão, aberto à assinatura em
Washington de 17 de janeiro a
28 de fevereiro de 1966. - Publicado no D.O. de 22 de setembro de 1971 (Bup . DCN lI) •..

Decreto Legislativo de
1971 - Aprova o texto do Decreto-lei no 1.18-6, de 27 de
agõstc de 1971. "- Publicado
no D.O. de 27 de setembro
de 1971

23

71 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova a Convenção para
Repressão ao Apoderamentc
Ilícito de Aeronaves, assinada
em Haia, em 1~ de dezembro
de 1970, com reserva ao parágrafo 1Q do artigo XII. - Publicado no D.O. de 29 de setembro de 1971 (SuP. DCN
24

lI)

21

65 - Decreto Legislativo de 1971
- Aprova o Convênio Básico de
Cooperação Técnica entre o Govêrnc da República Federativa
do Brasil e o Govêrno da Espanha firmado, em Brasilia,. a 1
de abril de 1971. - Publicado
no D. O. de 9 de setembro de
1971 (Bup . DCN II) ." .. ".. ". 22
66 - Decreto Leglslatívo de 1971
- Aprova a Emenda ao art. VI

23

70

72 Decreto Legislativo de
1971 - Aprovou o Estatuto da
Conferéncía de Haia de Direito Internacional Privado, adotado em Convenção realizada,
naquela cidade, no período de
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DECRETOS.LEIS

DECRETO-LEI N." 1.178 -

1.0

DE JULHO DE

1971

Dispõe sôbre a entrega das parcelas pertencentes aos Municípios, do produto
da arrecadação do impôsto sóbre circulação de mercadorias

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
artigo 55, item FI, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 Para dlstrfbuíçâo de metade das parcelas pertencentes aos
Municípios na arrecadação do impôsto relativo à circulação de mercadorias
de que trata o Decreto-lei D.O 380, de 23-12-68, os Estados poderão adotar.
no segundo semestre de 1971, os índices percentuais aplicados no exercício
de 1970.

Art. 2.0 1l::ste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasilia, 1.0 de julho de 1971; 150.° da Independência e 83.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI Wl

1.179 -

DE 6 DE

JULHO DE 1971

Institui o programa de Redistribuição
de Terras e de Estímulo à Agro-indústria do Norte e do Nordeste ...
(PROTERRA) , altera a legislação do
impôsto de renda relativa a incentivos fiscais e dá outras providências.

o

Presidente da República, no uso

da atribuição que lhe confere o artigo

55, item II, da Constituição, decreta:

Art. 19 E' instituído o Programa de
Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agro-indústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), com o objetivo
de promover o mais fácil acesso do
homem à terra, criar melhores condições de emprêgo de mão-de-obra e fomentar a agro-indústria nas regiões
compreendidas nas áreas de atuação
da SUDAM e da SUDENE.

Art. 29 São dotados ao Programa.
recursos no valor de Cr$
.
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de
cruzeiros) .
Art. 39 Os recursos de que trata o
artigo anterior serão incluídos no orçamento monetário dos exercícios respectivos para aplicação nos segutntes
fins:
a) aquisição de terras ou sua desapropriação, por ín terêsse social, inclusive mediante prévia e justa indenização em dinheiro, nos têrrnos que
a lei estabelecer, para posterior venda a pequenos e médios produtores
rurais da região, com vistas à melhor
e mais raciona! distribuição de terras
cultiváveis;
b) empréstimos fundiários a pequenos e médios produtores rurais, para
aquisição de terra própria cultivável
ou ampliação de propriedade considerada de dimensões insuficientes para
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exploração econômica e ocupação da
família do agricultor;
c) rínanctamento de projetos destinados à expansão da agro-índústría,
inclusive a açucarelra, € da produção
de insumos destdnados à agricultura;
d) assistência financeira à organização e modernização de propriedades
rurais, à organização ou ampliação de
serviços de pesquisa e experimentação

agrícola, a sistemas de armazenagem
e silos, assim como a meios de comercialização, transporte, energia elétrica
e outros;
e) subsidio ao uso de insumos modernos;
j) garantia de preços mínimos para
08 produtos de exportação; e
g) custeio de ações discriminatórias
de terras devolutas e fiscalização do
uso e posse da terra.
Art. 49 Os programas e critérios de

aplicação dos recursos a que se retere
o artigo 2'? serão submetidos à aprovação do Presidente da República por
um Conselho composto dos Ministros
da Fazenda, dos Transportes, da Agricultura, das Minas e Energia, da Indústria e do Comércio, do Planejamento e Coordenação Geral e do Interior.
Art. 59 Os recursos do Programa serão proveníentes:
I - De dotações orçamentárias previstas nos orçamentos anuais e plurianuais;
U - Do sistema de incentivos fiscais;
lU - Da transferência de recursos
do Programa de Integração Nacional;
IV - De outras fontes, internas ou
externas.
Art. 69 A partir do exercício financeiro de 1972 e até 1976, inclusive, do
total das importâncias deduzidas do
ímpôsto de renda das pessoas jurídicas, para aplicações a título de incentivo fiscal, 20% (vinte por cento) serão creditados diretamente em conta
do Programa.
§ 19 A parcela de 20% (vinte por
cento) referida neste artigo será
calculada proporcionalmente às diversas destinações dos incentivos fiscais
indicados na declaracão de rendímentos.
~
§ 2'? O disposto neste artigo aplicase aos incentivos de que tratam:
a) o artigo 1\1, letra "b", do Decre...
to-lei nv 756, de 11. de agôsto de 1969:
b) o artigo 18, letra "b", da Lei ne
4.239, de 27 de junho de 1963, altera-

LEGISLATIVO

do pelo artigo 18 da Lei no 4.869, de
19 de dezembro de 1965;
c) o artigo 1\1, § 39, da Lei nc 5.106,
de 2 de setembro de 1966, com as alterações do Decreto-Ieí nv 1.134, de 16
de novembro de 1970;
d) o artigo 81 do Decreto-lei nv 221,
de 28 de fevereiro de 1967;
e) o artigo 69, camü, do Decreto-lei
no 756, de 11 de agôst o de 1969;
j) as alíneas "d" e "e" anteriores,
mesmo quando os investimentos se
destinarem às regiões situadas nas
áreas de atuação da SUDENE e da ...
SUDAM.
§ 3'? Os recursos de que trata o presente artigo serão depositados, cerne
receita da União, à ordem do Banco
Central do Brasil:
a) no Banco do Nordeste do Brasil
S.A., os provenientes dos 20% (vinte
por cento) dos incentivos físcaís das
pessoas jurídicas que optarem pela
aplicação em empre-endimentos na
área de atuação da SUDENE;
b) no Banco da Amazônia S.A., os
provenientes dos 20% (vinte por cento) dos incentivos fiscaís das pessoas
jurídicas que optarem pela aplicação
em empreendimentos na área de
atuação da SUDAM;
c) no Banco do Nordeste do Brasil
S.A. ou no Banco da Amazônia S.A.,
0'3 provenientes dos 20% (vinte por
cento) dos incentivos fiscais das pessoas jurídicas que optarem por outras
aplicações.
Art. 79 São agentes financeiros do
Programa o Banco da Amazônia S.A.,
o Banco do Nordeste _do Brasil S. A.,
o Banco do Brasil S. A., o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
o Banco Nacional de Crédito Cooperativo e a Caixa Econômica Federal.
Art. 8\1 As cláusulas financeiras das
operações de que trata o presente Decreto-lei serão estabelecidas de acôrdo com as normas que forem aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 99 Continua em vigor a utilização de 30% (trinta por cento) dos incentivos fiscais em favor do Programa
de Integração Nacional, criado pelo
Decreto-Ieí nc 1.106, de 16 de junho
de 1970, cuja vigência fica prorrogada
até 31 de dezembro de 1976, permanecendo os restantes 50% (cinqüenta por
cento) das importâncias deduzidas do
Impôsto de renda devido pelas pessoas
jurídicas para aplicação em incentivos
fiscais, para emprêga na forma prevista 11a legislação em vigor, pela ...
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e

go 55, item li, da Constituição, decreta:
Art. 19 Q § 19 do artigo 89 da. Lei
D.O 5.508, de 11 de outubro de 1968 é
acrescido da seguinte alínea:
"Art. 89 • • •....••.•••••.....•••
§ 19
.
d) custeio de levantamentos básicos e avaliação de recursos naturais do Nordeste."
Art. 2 9 ~5te Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 10. Permanecem inalteradas as,
normas e condições estabelecidas pelo
artigo 79 do Decreto-lei nv 770, de 19
de agosto de 1969, e pelo artigo 69 do
Decreto-lei nc 880, de 18 de setembro
de 1969.
PJ't. 11. b::ste Decreto-lei, que será
regulamentado no prazo de noventa
dias, entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 6 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da

Brasília, 6 de
julho de
1971;
da
Independência e 839 da
República.
1509

República.

EMÍLIO G. MÉDICI

EMÍLIO G.

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Círne Lima
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETQ·LEI N9 1.180 -

DE

6

5

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalc!1,nti
Hygino C. Corsetti

DE

JULHO DE 1971

Altera o artigo 89 da Lei n9 5.508, de
11 de outubro de 1968.

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artiDECRETO-LEI N." 1.181 -

DE

16 DE

JULHO DE

1971

Modifica código de. Tarifa Aduaneira do Brasil

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
item II do Artigo 55 da Constituição, decreta:
Art. 1<> 05 códigos 22.0fi,O}.OC e 22.05.02.00 da Tarifa Aduaneira do
Brasil que acompanha o Decreto-lei n." 1.154, de L" de março de 1971,
passam a vigorar com a seguinte redação e alíquotas:
Código

Mercadoria

I

I Alíquota

I
22.05

00.00

I
Vinhos de uvas frescas, mosto de uvas rrescas.]
com a fermentação abafada com álcool]
(Inclusive místelas)
I
I

01.00
01.01

De mesa

)

I

"Verde", com certificado de origem e quall-]
dade emitido por organismo estatal do país]
1 105o/Q
exportador
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[

Código

Mercadoria

I
I

I Alíquota
I

I
01. 99 I Qualquer outro

:.·.1

205%

I
I
02.00 I D3 sobremesa
I
I
I
02.01 I da "Madeira". com certificado de origem e!
I qualidade emitido por organismo estatal do]
,
·.1 105 %
I país exportador
I
I
02.02 I do "Porto", com certificado de origem e qua-]
[

02.99

I
I

Iídade emitido por organismo estatal do]
país exportador
__
1 105%

I

I Qualquer outro

1

I
I

205%

I
I

Art. 2.° Com referência aos códigos 22.05.01.99 e 22.05.02.99 aplicamse as disposições do Decreto-lei n." 39B, de 30 de dezembro de 1968, e do
Decreto-lei TI.O 1.169, de 29 de abril de 1971.

Art. 3.° Poderão ser aplicados os parágrafos 2.° e 3.° do Art. 1.0, do
Decreto-lei n.s 1.169, de 29 de abril de 1971, aos códigos 22.05.01.01,
22.05.02.01 e 22.05.02.02.
Art. 4.° Permanecem as atribuições legais do Conselho de política
Aduaneira inclusive em relação ao disposto neste Decreto-lei.
Art. 5.° 1!:ste Decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas, no particular, as disposições em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971; 150.° da Independência e 83.° da República.
EMíLIO G. Mnnrcr

Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI N° 1.182 JULHO DE 1971

DE

16

DE

Concede estímulos às fusões
às
incorporações e à abertura de capital de emprêsas e dá outras providências.

() Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere O
artigo 55, item TI, da Constítuíçào,
decreta:
Art. 1° As pessoas jurídicas, para
fins de fusão ou incorporação consideradas de interêsse para a eeonomía
nacional, poderão reavaliar os bens
integrantes do ativo imobilizado actm. dos limites da correção monetária,
até o valor de mercado, com isenção
do ímpôeto de renda incidente sôbre
o acréscimo de valor, decorrente -íessa reavaliação, observado o que estabelece êste Decreto-lei.

§ 1° A isenção prevista neste artigo
aplica-se, igualmente, aos casos de

transferência do contrôle do capital
de sociedades, como meio de efetivar
fusões e incorporações, desde que
estas se efetivem jurldlcamenre dentro do prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da transferência do
contrôle acionário.
2° As císpostcõee
dêste artigo
aplicam-se também às emprêsas que
assumirem, de acôrdo com as normas
e prazos estabelecidos pelo Conselho
Monetário Nacional, o compromisso
de proceder à abertura de seu capital.
ê

*

Art. 2° Fica
criada,
junte ao
Ministério da Fazenda, a Ocmtssão
de Fusão e Incorporação de Empresas
- COFIE, com a atrtbuicão de apreciar os processos de reavalíaçâo, fusão
e incorporação, de emprêsas em attvi(Jade no país, e daquelas que desejarem utilizar a faculdade concedida
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no artigo 1°, § 2°, dêste Decreto-lei,
submetendo-os, mediante parecer, à
aprovação do Ministro da Fazenda.
Art. 3° A COFIE será composta
pelos 5 (cinco) seguintes membros
a)
Secretário-Geral do Mínísterfo
da Fazenda, na qualidade de Presidente;
b) um representante do Ministério
do Planejamento e Coordenação
Geral;
c) um representante do Ministério
da Indústrta e do Comércio;
d) um representante da Secretaria
da Receita Federal do Ministério da
Fazenda; e
e)
um representante do Banco
Central do Brasil.
Parágrafo único. A Secretaria da.
Receita Federal, através
dos seus
órgãos, proverá os serviços necessários
ao pleno desempenho das atividades
da COFIE.
Art. 4.° A isenção prevista no artigo 1° e seus parágrafos dependerá,
obrigatàriamente:
i Da aprovação, pelo Ministro
da Fazenda, do parecer exarado pela
Comissão a que alude o artdgo 2°;
li - Do cumprimento, pelas emprêsas interessadas nos processos de
fusão ou incorporação, do compromisso que assumirão com vistas a
abertura do capital social da pessoa
jurídica resultante da fusão ou Incor..
poração, satisfeitas as exigências que
forem fixadas pelo Banco Central do
Brasil.
Parágrafo único. A condição prevista, no inciso II dêste artigo poderá
ser dispensada se o Conselho Monetário Nacional julgar que as ações
da emprêsa incorporadora ou resultante da fusão devam estar sujeitas
a restrições de circulação, destinadas
a preservar tais ações sob contrôle de
capitais nacionais.
. Art. 5° O acréscimo de valor resultante da reavaliação efetuada na
forma do artigo 1.0 será utilizado
obrigatàriamente, para aumento de
capital, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da cata da aprovação pelo
Ministro da Fazenda.
§ 1° O não cumprimento do disposto neste artigo acarretará a perda
automática da isenção.
§ 2° O aumento de capital de que
trata êste artigo não sofrerá tributaçãc do impôsto de renda.
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§ 3° A não incidência estabelecida
no parágrafo anterior se estende aos
sacias, acionistas ou tdtular, beneficiários, pessoas fisicas ou jurídicas,
podendo estas realizar aumento co
capital nas mesmas condições. mediante a incorporação dos valôres distribuídos.
§ 4° A redução do capital ou a
extinção da pessoa jurídica nos 5
(cinco) anos subseqüentes, Importará
em submeter à tributação nas pessoas
jurídicas a parcela incorporada, como
lucro operacional e distribuído. rtcando os sócios, acionistas ou titular.
sujeitos ao Impôsto de renda na declaração ce rendimento, ou na fonte.
no ano em que ocorrer a extdnçâo ou
redução.
§ 5° No caso
de alienação das
ações ou quotas de capital recebidas
com isenção na forma do § 3° dêste
artigo, o valor da receita "auferfda
pelas pessoas jurídicas na operação
será integralmente incluído no lucro
tributável para fins de impôsto de
renda.
Art. 6° Eventuais prejuízos ccorridos na alienação ou baixa dos bens
reavaliados na forma do artigo 1° não
serão dedutíveis do lucro tributável,
podendo as emprêsas compensá-los
com o resultado das correções monetárias compulsórias posteriores.
§ 1° Os prejuízos a que se refere
êste artigo estão limitados à parcela
que ultrapasse o valor original corri...
gldo monetãríamen te nos térmos na
legislação vigente.
§ 2° Para efeitos fiscais, as cotas
anuais de depreciação, amortização e
exaustão continuarão a ser calculadas
com base nos valôres contabrlizadoa
antes da reavaliação de que trata êste
Decreto-lei, corrigidos monetàríamente nos têrmos da legislaçio em 'ligar,
e o montante acumulado dos encargos
não poderão exceder o valor rea valiado.
§ 3° O disposto neste artigo não
se aplica à cota de exaustão de recursos minerais a que se refere o
Decreto-lei n'' 1.096, de 23 de março

de 1970.

Art. 7° O valor resultante da.
reavaliação prevista no artigo 1.0 não
importará em modificação no valor
em moeda estrangeira do capital
alienígena, registrado pelo Banco
Central do Brasil, como investimento
ou reinvestimento de pessoas resldentes ou domiciliadas no exterior ,nas
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emprêsas que abrirem seu capital ou
participarem de fusões ou Incorporações ou em ações e cotas cessa emprêsa .

Art. 8.° O Banco Central do Brasil
será previamente ouvido sempre que,
da fusão ou incorporação, parttcípem
instituições financeiras e scctedades
de capital aberto. fato que tornará
obrigatória a publicação em jornais
de grande circulação, dos cêrmcs em
que se efetuará a operação.
Art. 9° A isenção do imposto sobre
a renda de que trata êste Decreto-lei
somente poderá ser utilizada uma vez,
salvo quando a . operação envolver
emprêsaa integrantes do sistema financeiro, a critério
do respectivo
órgão normativo.
Art. 10. As fusões e incorporações
das Sociedades
Seguradoras continuam regidos pelo Decreto-lei número 1.115, de 24 de julho de 1970,
aplicando-se, no que couber. as dtsposições dêste Decreto-lei.
Art. 11. As disposições dêate De
ereto-lei não se aplicam as empresas
concessíonárías de serviços públicos.
Art 12. O regime especial tratado
neste Decreto-lei, terá vigência até
31 de dezembro de 1972.
Art. 13. ítste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogado o Decreto-lei n- 285, ce 28
de fevereiro de 1967. e demais dispoaíçõee em contrário.
Brasília, 16 de julho de 1971;
150.° da Independência e 33.° da
República.
4

EMÍLIO G. MÉDICI

Antonio Delfim Netto
Marcus Vínicius Pratini de Moraes
João Paulo dos ReM Vello.'.lo

DECRETO-LEI N9 1.183 _
JULHO DE

DE

22

DE

_9'11

Declara de interesse da Segurança
Nacional, nos térmoe do artigo 15,
§ 19, alinea b, da Constituição,
o
Município de RoqUe Goneaies, do
Estado do Rio Grande do Sul e àá
outras providências.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 55. item I, da Constituição, decreta:
Art. 19 E' declarado de interesse
da Segurança Nacional, para os eret-

tos do artigo 15, § 19, alínea b, da
Constituição, o Município de Roque
Gcnzales, do Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 29 Ao Município referido no
artigo anterior, aplica-se o disposto
nos artigos 29, 39 , 49, 59 e seus parágrafos, da Lei nc 5.449, de 4 de junho
de 1968, com a redação dada pele Decreto-lei nv 560, de 29 de abril de 1969.
Art. 39 ~ste Decreto-lei entrará em
Vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário,
Brasília, 22 de julho de 1971;
1509 da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G,

MEDICI

Alfredo Buzaid

DECRETO-LEI N° 1.184 AGÔSTO DE 1971

DE

12

DF:

Dispõe sôbre a liquidação dos débitos fiscais de emprêsas em difícil
situação financeira, estabelece normas eõore parcelamento, e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art. 1° Os créditos tributários da
União, constituídos até 31 de dezembro de 1970, poderão ser pagos mediante entrega de bens imóveis ao Tesouro Nacional, observado o que estabelece êste Decreto-lei.
~ 19 Compete ao Ministro da Fazenda autorizar a dação em paga..
mente prevista neste artigo.
§ 2° Os requerímentoa para os fins
dêste artigo, abrangendo os créditos
reclamados em qualquer fase de tramitação administrativa ou judicial,
deverão dar entrada na repartição
fiscal do domicilio do interessado até
180 (cento e oitenta) dias da publicação dêste Decreto-lei.
§ 3° O requerimento em que se solicite a dação em pagamento importa, na órbita judicial ou administrativa, confissão irretratável da dívida.

Art. 2° A avaliação dos imóveis
oferecidos em pagamento dos créditos fiscais será realizada, isolada ou
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conjuntamente, pelo Serviço do Patrimônio da União, Caixa Econômica
Federal e Banco Nacional de Habitação.
§ 10 Os bens imóveis oferecidos em
pagamento do crédito fiscal deverão
estar livres de quaisquer ônus.
§ 2 0 Correrão por conta do devedor as despesas relativas à dação em
pagamento.
Art. 3 0 O requerimento a que se
refere o § 2 0 do artigo ro sõmente
será deferido quando ficar demonstrado, cumulativamente, em relação
ao sujeito passivo:
I - Que a cobrança do débito fiscal, em decorrência da situação excepcional do devedor, não pode ser
efetuada sem prejuízos para a manutenção ou desenvolvimento das suas
atividades empresariais;
II - Que é de interêsse econômico
ou social a continuidade da atividade explorada;
II! - Que, com a dação em pagamento, prevista no artigo 10, subsistem condições razoáveis de viabilidade econômica;
IV - Que se configura a possibilidade de o recolhimento dos créditos
fiscais supervenientes vir a efetuarse com regularidade.
Art. 40 Os imóveis recebidos em
pagamento de créditos tributários incorporam-se ao patrimônio da União.
§ 10 O Ministro da Fazenda poderá determinar, em cada caso, a destinação dos imóveis a que Se refere
êste artigo, com a sua utilização pelo Serviço do Patrimônio da União
ou entrega à gestão da Caixa Económica Federal.
§ 2.0 Para fins do disposto no parágrafo anterior, a Caixa Econômica
Federal poderá realizar quaisquer operações, inclusive alienação, que assegurem à Fazenda Nacional o recebimento, como receita tributária, do valor pelo qual foi celebrada a dação
em pagamento.
S 3.0 O Serviço do Patrimônio da
união destinará os imóveis, preferencialmente, ao uso do serviço público
federal, da Administração Direta ou
Indireta, que estejam utilizando imóveis alheios a título oneroso.
§ 4.0 Os órgãos da União e suas autarquias enviarão ao Serviço do Patrimônio da União até 30 de setembro
de cada ano, a relação dos imóveis
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utilizados a título oneroso, sua situação, valor e prazo da utilização.
§ 59 Nenhum órgão ou autarquia
da União contratará a utilização onerosa de imóvel, sem consultar, previamente, o Serviço do Patrimônio da
União se existe próprio federal disponível no local.
Art. 5.0 Os débitos rtscais. cujo
parcelamento fôr requerido nos têrmos da legislação vigente, terão seu
valor consolidado na data em que o
parcelamento se conceder.
Parágrafo único. O débito fiscal
consolidado compreende o valor originário, atualizado monetàrtamente,
e os encargos legais vencidos até a
data da concessão.
Art. 6.0 Os débitos fiscais consolidados na forma do artigo anterior
serão atualizados segundo coeficientes anuais estabelecidos pelo Ministro da Fazenda.
§ 1.0 O disposto neste artigo aplica-se aos débitos fiscais em liquidação
mediante parcelamento já concedido,
precedendo-se à consolidação de saldo remanescente na data da publicação dêste Decreto-lei.
§ 2.0 As obrigações tributárias
abrangidas pelo regime especial previsto neste artigo não sofrerão quaisquer outros encargos, inclusive juros de mora, a contar da consolidação
do débito fiscal, ressalvado o dispas-o
to no artigo 5.0 •
§ 3. 0 A atualização monetária a
que se refere êste artigo será apurada
proporcionalmente a cada mês, quando o número de parcelas não alcançar todo o exercício.
Art. 7.0 O vencimento da G.ivida,
nos têrmos do § 2.° do artigo 11 do
Decreto-lei TI. 352, de 17 de junho de
1968, importará o restabelecimento dos
encargos legais devidos e correção
monetária, na forma da legislação
vigente, sôbre o saldo devedor a partir da concessão do parcelamento.
Art. 8.° O Ministro da Fazenda barxará as instruções necessárias à
execução do parcelamento de débito
fiscal consolidado.
Art. 9. O Ministro da Fazenda
poderá reduzir ou cancelar multas
cu penalidades decorrentes de procee:30S rrscals, desde que satisfeitos,
cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 3.° dêste Decreto-ler.
O

0
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Parágrafo único.

A faculdade pre-

vista neste artigo estende-se aos débitos em fase de cobrança executiva
e se aplica, inclusive, aos acrêscímos
percentuais -decorrentes da inscncao
da dívida ativa.
Art. 10. O Ministro da Fazenua
poderá conceder, mediante as condi-

ções que estabelecer, a remissão dos
débitos fiscais em que incorreram,
até a data da publicação dêste Deereto-lei, ainda, que sob cobrança judicial. entidades de educação, de as-

sistência social .QU representativas de
classe. emprêsas públicas, sociedades
de economia mista ou suas subsidiárias, desde que a situação econômica
do devedor justifique tal medida.

Art. 11. Ficam remidas as divirtas.

de valor originário igualou inferior

a Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros) inscritas como dívida ativa da União pelas Procuradorias da Fazenda Na'
cíonal até 21 de outubro de 1969, e
não alcançadas pela remissão concedida pelo Decreto-lei n.v 1.042, de 21
de outubro de 1969.
§ 1.0 O disposto neste artigo aptíca-se aos débitos conntítuídos até 31
de dezembro de. 1970 e de valor 01'1glnário inferior a Cr$ 100.00 (cem
cruzeiros), exceto os de natureza trtbutária e os concernentes a rõros
Iaudêmtos, taxas de ocupação e aluguéis devidos à União.
§ 2.° Para os efeitos dêste artigo,
valor originário é o definido no artigo 5.°, da Lei n.s 5.421, de 25 de
abril de 1968.
Art. 12. Para fins de gôzo dos benefícios tributários previstos DO J)pereto-lei n." 300, de 24 de fevereiro de
1938, poderá ser dispensada, pelo Ministro da Fazenda, a comprovação da.
boa aplicabilidade dos materiais importados, quando tiver havido a interDECRETO- LEI Nv 1.185 -
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veníêncla da Fazenda Nacional na
celebração dos respectivos contratos
de aquisição ou financiamento.
Parágrafo único. O disposto neste
artzgo aplica-se aos processos em
qualquer fase de tramitação aômtnístaatãva ou judicial, desde que ainda
..câo definitivamente Ju:gad0l'....
Art. 13. O artigo 6.° do Decretolei n." 1.060, de 21 de outubro de
1969, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 69 As mercadorias nacionais ou estrangeiras, declaradas
perdidas em decisão final administrativa e que não devam ser
destruídas, poderão ser incorporadas ao patrimônio da Fazenda
Nacional, doadas a instituições
de educação ou de assistência socíal, vendidas em concorrência pública ou leiloadas."
Art. 14. Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 12 de agôsto de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Atuüoerto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mário David Andrea~:za
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Márcio de Souza e Mello
F, Rocha Lagoa
lk1arcus ViniclUS Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João eaui« dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti
DE

13

DE

AGÔSTO

DE

1971

Acrescenta alínea ao artiço 24 da Lei n9 4.239, de 27 de junho de 1963, que
criou o Fundo de Emerg·ênda e Abastecimento do Nordeste (FEANE).
O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o
artigo 55, item IL da Constituíçâo, decreta:
Art. 19 O artigo 24 da Lei ui? 4.239, de 27 de junho de 1963, que criou
o Fundo de Emergencía e Abastecimento do Nordeste - FEANE - fica
acrescido da seguinte alínea:
"Art. 24 .
c - obras e serviços de previsão, prevenção, proteção e correção
que objetivem reduzir os efei tos de calamidade pública, decorrentes
dos fenômenos periódicos de seca ou enchente".
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Art. 29 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as díspoaíçôes em contrário.
Brasília, 13 de agôsto de 19'71; 1509 da Independência e 839 da República.
EMiLIQ G. MÉDICI

José vosta c:avalcanti
DECRETO-LEI

N9 1.186 ~ DE
AGÔSTO DE 1971

27

DE

Concede estímulos à fusão, incorporação e relocalização de unidades
industriais cçucareiras e dá outras
providências .

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item n, da Constituição, deereta:
Art. 1° As emprêsas açucareíras
que promoverem fusão, incorporação
ou relocalfzaçâo de suas unidades industriais, na forma dêste Decreto-lei.
rarão jus aos "incentivos fiscais e financeiros previstos nos Decret-os leis
ns. 1.137, de '7 de dezembro de 19?O,
e 1.102, de 16 de julho de 1971.
Art. 2° Serão concedidos estímulos
financeiros aos fornecedores de cana que, nas condições previstas neste Decreto-lei, incorporarem novas
cotas de fornecimento às cotas de
que já são titulares.
Art. 3° Os encargos decorrentes do
disposto nos artigos 1° e 2° dêste Decreto-lei correrâc. à conta dos recurS::lS previstos no item II do artigo 5"
do Decrete-lei n- 308, de 28 de fevereiro de 1967 e de outros recursos definidos pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 4° O Presidente do Instituto
do Açúcar e do álcool poderá autorizar fusão, incorporação ou relocalização de unidades industriais açucareíras, com as respectivas cotas oficiais 'de produção, situadas na mesnra região geo-econômica.
§ 1° Somente será autorizada a relocalização de unidades industriais
que tenham cota oficial mínima de
400.000 sacos de açúcar.
§ 2° As cotas de fornecimento de
cana que não possam ser aproveitadas em conseqüência das operações
referfdas neste artigo serão indenizadas e passarão a pertencer a quem
arcar com o ônus da indenização
desvinculadas dos fundos agrícola~

orfglnaia, nos valôres e condições fi-

xadas pelo Presidente do Instituto
do Açúcar e do álcool,
Art. 5° O Presidente do Instituto
do Açúcar e do Alcool poderá autorizar a transferência de cotas de fornecimento de cana entre fundos agrícolas, pertencentes ou não ao mesmo
proprietário.
§ 10 Para efeito dêste artigo, as cotas de fornecimento serão desvinculadas dos fundos agrícolas originais.
§ 29 Se o cedente da cota transferida utilizar terras arrendadas será
exigida a concordância do proprtetário.
§ 3° Os fundos agrícolas que receberem cotas de fornecimento transferidas deverão ter capacidade para produzir a quantidade de canas
correspondente.
Art. 6° Nos casos em que a aplicação, no Norte/Nordeste, das operações previstas neste Decreto-lei resultar em liberação superior a 10%
(dez por cento) da mão-de-obra efetivamente empregada, poderão ser
utilizados os recursos previstos no
Decreto-lei n" 1.179, de 6 de julho de
19'71, na execução de projetos de diversificação agrícola que contemple
a absorção da mão-de-obra liberada.
Art. 7° Os preços da cana e do
açúcar poderão ser unificados em todo o País.
Parágrafo único. Os recursos destinados à execução da política decidlda nos têrmos dêste artigo serão
constituídos por
suprimentos
do
Fundo Especial de Exportação e outros recursos definidos pelo Conselho
Monetário Nacional.
Art. 8° O disposto no artigo 3'" da
Lei n- 5.654, de 14 de maio de 1971,
aplica-se aos engenhos turblnadores
ou de açúcar-bruto, que hajam cessado sua atividade industrial durante três (3) safras consecutiva-s, a partir de 1968-69.
Art. 99 :Este Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições dos artigos

12

A-ros no PODER LEGISLATIVO

(quatro) semanas e os seguintes vaIôres básicos da hora de trabalho:
I - no ensino superior

81, 82, 83, 84, 85 e 86, com suas alíneas
e parágrafos, do Decreto-lei número
3.855, de 21 de novembro de 1941 e
a alínea "a" do artigo 32 da Lei n»
5.508, de 11 de outubro de 1968, bem

como as demais disposições em contrário.

Professor Titular
.
Professor Adjunto
.
Professor Assistente
.
H - no ensino médio
a)
Professor Permanente ..
z» Professor contratado
IH _ coadjuvantes

a)
b)
c)

Brasília, 27 de agôsto de
1971;
1509 da Independência e 83q da
República.
EM:ÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de

Moraes

a)

José Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

DECRETO-LEI N9 1 .187
SETEMBRO DE

DE

1S,5D
16,50

14,50
16,50

14,50

'I'ecnclogista .

bl,50

Preparado!' .
8,00
Art. 49 As desuesas decorrentes do
disposto no presente Decreto-lei serão
atendidas pelas dotações orçamentárias próprias.
Art. 59 li;ste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 10 de setembro de 1971;
1509 da Independência e B39 da
República.
b)

10

DE

1971

Dispêe sôbre os vencimentos básicos
do pessoal ciu'il docente e coadjuvante do Magi'Stério do Exército.

O Presidente da República no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item IH, in fine e de acôrdo com

EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel

o artigo nv 36 da Lei no 5.701, de 9 de

setembro de 1971, decreta:
Art. 1Q OS vencimentos básicos correspondentes ao regime de trabalho
previsto no artigo 25 da Lei n? 5.701
de 9 de setembro de 1971, dos proresseres civis permanentes do Magistério do Exército, são:
I -

no ensino superior
Crê

a)

b)
c)

Professor Titular
2.960,00
Professor Adjunto
2.640,00
Professor Assistente .... 2.320,00

II no ensino médio
1.584,00
Professor .
Art. 29 Os vencimentos básicos
correspondentes ao regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais,
dos coadjuvantes civis do Magistério
do EXército, são;

I

_

'I'ecnclogtsta

Cr$
1.520,00
1.280,00

II - Preparador
Art. 39 Os vencimentos dos prorcssõrcs e coadjuvantes civis são calculados considerando o mês de 4

~.

DECRETO-LE.;I

N9

1.188 -

DE 21

DE

SETEMERO DE 1971

Dispõe sôbre estímulos fiscais co Plano Nacional de Habitação, altera as
Legislações do Impâsto sôbre a Re~n
àa e do Impósto sõbre Operações
Financeiras e dá outras Víovide.n~

cscs.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere ° artigo
55, inciso II, da Constituição, decreta;
Art. 1 9 Poderão ser abatidas da
renda bruta, além dos juros não corrigidos, 50% <cinqüenta por cento)
das quantias relativas aos reajustamen tos das prestações dos financiamentos, efetivamente pagas pelas pessoas físicas mutuárias do Sistema Financeiro da Habitaçã-o.
§ 19 O disposto neste artigo se aplica às declarações do Imposto de Renda, a partir do exercício de 1972, ano
base 1971, mantidos os limites máximos globais para abatimentos da
renda bruta fixados na Ieglslaçàc em
vigor.
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~. 29 A comprovação do efetivo pagamento dos juros e reajustamentos de
que trata êste artigo será feita através de declaração que as entidades financâadoras obrigatoriamente fomecerâc ao mutuário, na forma e prazos
que forem fixados pelo Ministro da
Fazenda.
Art. 29 Os percentuais a que se
refere o artigo 29 do Decreto-lei número 1.145, de 31 de dezembro de 1970,
passam a ser os seguintes:
I - Ano-base de 1972
8% torto
por cento);
Ir - Ano-base de 1973
7% (sete
por cento);
lU - Ano-base de 1974
6'};;' {seis
por cento);
IV - Ano-base de 1975 - 5% (cinco
por cento);
V - Ano-base de 1976 - 4% (Quatro por cento).
Art. gv Os ümltes de abatímento
da renda bruta, referidos no ert-eo 31'
do Decreto-lei nv 1.145, de 31 ue dezembro de 1970, passam a ser, para as
Letras Imobiliárias que paguem, alem
da correção monetária, juros de até
6% (seis por cento) ao ano, emitidas,
a partir da data da publicação dêste
Decreto-lei, os seguintes:
I - Até 30% (trinta por cento) , no
ano-base de 1972;
II - Até 25% (vinte e cinco DOI' cento), no ano-base de 1973;
In - Até 20% (vinte por cento), no
ano-base de 1974;
IV - Até 10% (dez por cento), no
ano-base de ] 975;
V - Até 5% (cinco por cento), no
ano-base de 1976.
Art. 4Q Poderá ser
abatida da
renda bruta das pessoas físicas, para
fins de lmpôsto de Renda, a importância correspondente a 20% (vinte
por cento) do saldo médio mantido,
no ano-case, pelo contrfbulnte, em
Caderneta de Poupança do Sistema
Financeiro da Habitação.
Art. 59 As Letras Imoblüártas poderão ser assinadas por chancela mecânica, na forma que fôr aprovada
pelo Banco Nacional de Habitação.
Art , 69 O item IV, do artigo 29
do Decreto-ler nv 914. de 7 de outubro
de 1969, passa a vigorar com a tegulnte redação:
"Art. 29 . . . . . • • • • . . . . . . • • • . . • •
IV - AE operações enquadradas
no sistema rínanceíro da Habita-
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cêo, criado pela Lei nc 1.380, de
21 de agôsto de 1964, as de seguro
em que seja estipulante o Banco
Nacional de Habitação e as de que
trata o Decreto-lei nv 949, de 13
de outubro de 1959".

Art. 79 âate Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua puoücacêo,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
l509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini âe Morae~
João Paulo dos Reis Velloso
ioee Costa Cavalcanti

DECRETO-LEI N9 1.189 SETEMBRO DE

DE

1971

24

DE

Dispõe sôcre mcentiioe à exportação
de produtos manufaturados.

O Presidente da República, no uso
das atribuições que lhe confere o artdgo 55, item I'I, da Constituição, decreta:
Art. 19 As emprêsas fabricantes de
produtos manufaturados gozarão de
isenção dos impostos sôbre importação
e sôbre produtos industrializados na
importação de bens em valor não superior a 10% (dez por cento) do Incremento de suas exportações em relação ao ano anterior.
§ 19 A isenção de que trata êste artigo abrange mâqumas, equipamentos
e aparelhos industriais e de pesquisas,
bem como partes, peças e aceSSÓl[OS,
matérias-primas, produtos intermediários e material para embalagem e
apresentação, desde que destinados exclusívamente ao uso próprio do beneficiário e diretamente vinculados a Sua
produção de mercadoríaa..
§ 29 O beneficio previsto neste artigo, que poderá ser exercido a partir
de 1 de janeiro de 1972, com base no
incremento das exportações de 1971
sôbre 1970, vigorará até 31 de dezembro de 19-74.
Art. zv As importações realizadas
nos têrmos do artigo anterior não estão sujeitas às normas previstas nos
artigos 1'7 e 18 do Decreto-lei número
37, de 18 de novembro de 196·6.
Art. 39 A verificaçã-o de fraude na
aplicação do artigo 19 impedira a eUl-
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prêsa de usufruir os benefícios ali
mencionados, além de sujeitá-la às
penalidades previstas no Decreto-lei
ns 37, de 18 de novembro de 1966, e no
Regulamento aprovado pelo Decreto
nv 61.514, de 12 de outubro de 196'7,

conforme o caso.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará o presente decreto-lei, podendo, em relação ao artigo 19:
1 - definir o conceito de produto
manufaturado, para efeito exclusivamente do presente decreto-lei;
II - definir e limitar setores ou
produtos a serem beneficiados, ínclusíve alterar, globalmente ou por setores, o valor referido no seu "capuü":
lU - estender os beneficios mencionados, quando a exportação se realizar através de qualquer entidade não
industrial;
IV - fixar prazos e condições para
a utilização do benefício às isenções;
V ~ estabelecer percentuais e limites, quantitativos e de valor, para a
importação de partes, peças e acessórios bem como das matérias-primas,
produtos intermediários e embalagens;
VI - estender os benefícios previatos a emprêsas produtoras e exportadoras de produtos não manufaturados,
setortalmente ou por mercadorias, desde que o produto exportado tenha razoável conteúdo de elaboração e seja
considerado de interesse na política de
exportação.
Art. 59 As aquisições, no mercado
interno, de produtos manufaturados de
fabricação nacional, por órgãos e entidades governamentais, autarquias,
emprêsas de economia mista e entí-

dades privadas, e remetidos ao exterior, com a prévia aprovação da Carteira de Comércio Exterior do Banco
do Brasil (CACEX), para uso e para
equipar escritórios, agências ou representações, bem como para utilização
em atividades de promoção, gozarác de
todos os beneficios tributários concedidos a uma exportação normal.
Art. 6º O artigo 39 do Decreto-lei
nc 1.118, de 10 de agosto de 1970, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 39 - Poderá ser concedida redução ou Isenção do ímpôsto de renda incidente sôbre as remessas para
o Exterior, decorrentes do pagamento
das despesas com promoção, propaganda e pesquisas de mercados de po'odutos brasileiros, inclusive aluguéis e
arrendamentos de "stands" e locais
para exposições, feiras e conclaves :iemelhantes, bem como as de instalação
e manutenção de escritórios comerciais e de representação, de armazéns,
depósitos ou entrepostos, bem como
quaisquer outras iniciativas vinculadas
à exportação de produtos nacionais,
desde que prêvíamente aprovadas.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda regulará a aplicação do disposto neste artigo".
Art. 79 ~te Decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrárío ,
Brasília, 24 de setembro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

José Flávio Pécora

II -

DECRETOS-LEGISLA:rIVOS

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55
19 , da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Fe-'
deral, promulgo o seguinte
§

DECREI'o LEGISLATIVO NO 45, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei -n» 1.171, de 2 de junho de 1971

Artigo único. li: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.171, de 2 de junho
de 1971, que estende estímulos fiscais aos casos que especifica e dá outras
providencias.
'
Senado Federal, 1 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
§ 19 , da Constituição, e eu, Petrôníc Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECREI'O LEGISLATIVO NO 46, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei n9 1.175, de 11 de jUnho de

1971

Artigo único. li: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.175, de 11 de
junho de 1971, que dispõe sôbre o recolhimento da contribuição sindical e
dá outras providências.
Senado Federal, 1 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
'" Faro Saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECREI'O LEGISLATIVO NO 47, DE 1971
Aprova o ACôrão Básico de Cooperação Técnica entre o Govêrno da República Federativa do Brasil e o Gouérno do Japão, firmado em Brasilia, a 22 de setembro de 1970.

Art. 1v l!: aprovado o Acôrdo Básico de Cooperação Técnica entre o
Govêrno da República Federativa do Brasil e o Govêrno do Japão, ftrmadc
em Brasília, a 22 de setembro de 1970.
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Art. 29 nste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 7 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o

Acôrdo mencionado no ,p'esente decreto-legíslatdvo foi publicado 1'::0

D. C. N. (Seção ID, de 8-7-71.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art.. 55.
19 da Constituição, e eu, Petrõnio Protella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

â

DECRETO LEGISLATIVO N' 48, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei ng 1.173, de 7 de junho de 1971

Artigo único.

~

aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.173, de 7 de junho

de 1971, que altera o § 39 do artigo 19 do Decreto-lei nc 401, de 30 de dezernbro de 1965.

Senado Federal, 7 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art, 55,
da Constituição, e eu, Petrônlo Protella, Presidente do Senado Pederal, promulgo o seguinte

§ 1Q

DECRETO LEGISLATIVO N' 49, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei W? 1.174; de 11 de junho de 1971

Artigo único. :é:: aprovado o Decreto-lei nc 1.174, de 11 de junho de
1971, que "estende ao Programa de Construção Naval 1971-1975 os incentivos fiscais que menciona e dá outras providências";
Senado Federal, 7 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
"c' Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do
art. 44, inciso E, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 50, DE 1971
AprOva as Emendas de 1966 à Convenção Internacional para a Ssuoaçuarda rk Vida Humana no Mar, de 1960

Art. 19 São aprovadas as Emendas à Convenção Internacional para a
Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960, adotadas pela Resolução
A.10S (ES. TIl), de 30 de novembro de 1966, da Organização Maritima
Consultiva Intergovernamental.
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Art. 29 :í1:ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 14 de julho de 1971.
PETRÔNIo PORTELLA

Presidente do Senado Federal
,~ * O texto das Emendas acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no D.C.N. rsecão TI) de 19-7-1971.

Paço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§ 19,

DECRETO LEGISLATIVO N' 51, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.176, de 17 de junho de 1971

Artigo único. li: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.176, de 17 de
junho de 1971, que dispõe sôbre a regularização de situações fiscais decorrentes da legislação salíneíra e dá outras providências.
Senado Federal, 21 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§ Iv

DECRETO LEGISLATIVO N' 52, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.177, de 21 de junho de 1971

Artigo único. li: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.177, de 21 de
junho de 1971, que dispõe sôbre aerolevantamentos no território nacional
e dá outras providências.
Senado Federal, 21 de julho de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
IH, da Constituição, e eu; Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 53, DE 1971
Autoriza

o Presidente do Repúblicc;, Federativa do Brasil a ausentar-se do
País. na -primei.ra CJ.uinzena do mês de agôsto de 1971

Art. 19 lt o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a
ausentar-se do Pais, na primeira quinzena do mês de agôsto de 1971, para
um encontro oficial com u Presidente da República da Colômbia, na cidade
de Letícia, naquele Pais.
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Art. 29 zste decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 2 de agõsto de 1971.
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 72,
nado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
§ 79, da Constituição, e eu, Carlos Líndenberg, 19 Vice-Presidente do SeDECRE'rO LEGISLATIVO NO 54, DE 1971
Dá

provimento a recurso do Tribunal de Contas da União a fim de ser
mantida a decisão denegatória de registro de despesa proveniente de
fornecimento jeito à Casa da Moeda pela eia. Faarícaâorà de Papel.

Art. 19 :H: dado provimento ao recurso do Tribunal de Contas da União
a fim de ser mantida a decisão de 5 de junho de 1962, confirmada em 23
de agôsto do mesmo ano, denegatória de registro da despesa de Cr$ 1.980,00
(um mil, novecentos e oitenta cruzeiros) proveniente de fornecimento feito
à Casa da Moeda pela Companhia Pabrícadcra de Papel.
Art. 29 1!:ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as díspostçôes em contrário.
Senado Federal, 3 de agôsto de 1971.
CARLOS

LINDENBERG

19 Vice-Presidente, na Presidência

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmog do art. 72.
§ 59, alínea "O". da Constdtuíçao, e eu Petrônío Portella, Presidente do Senado joeuerar, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 55, DE 1971
Mantém ato do Tribunal de t:ontas da união denegatório de
registro a contrato celebrado, em 18 de tieeemõro de 1951, entre a Divlsão de Obras do Departamento de Administração do Ministério da
Açrtcuiturà e a tírma S. Maneta & Cia. Ltda.

Art. 19 .l!.:' mantido o ato do Tribunal de Contas da União, de 26 de dezembro de 1951, denegatório de registro a contráto celebrado, em 18 de dezembro de 1!:151, entre a Divisao de Obras do Departamento de Administração do Mímsterlc da Agricultura e a firma S. Maneta & Cia. Ltda.; para
execuçao das obras de construcao de um pavühao-dormítórto na "Escola
Agrotecnica Visconde da Graça", em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 29 âíste decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publícaça0.
Senado Federal, em 13 de agôsto de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
1Q, da Constituição, e eu Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 56, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei

W?

1.179, de 6 de julho àe 1971

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.179, de 6 de julho
de 1971, que "Institui o Programa de Rediatrtbuíçao de Terras e de Estímulo
à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA), altera a legislação
do rmpõsto de Renda relativa' a incentivos fiscais, e dá outras providências."
Senado Federal, em 13 de agôsto de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

FaÇO saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art . 55.
1"', da consttnncac. e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 57, DE 1971
AprOva o texto do Decreto-lei nr;> 1.180, de ü de julho de 1971

Artigo único. E' aprovado o texto do Decreto-lei no 1.180, de 6 de julho
de 1971, que altera o artigo 8Q da Lei nv 5.508, de 11 de outubro de 1968.
Senado Federal, em 13 de agôsto de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 55, § 1°, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 58, DE 1971
Aprova o texto de Decreto-lei n9 1.178, de 1 de julho de 1971

Artigo único. É aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.178, de 1 de julho
de 1971, que dispõe sôbre a' entrega das parcelas pertencentes aos Munícípíos, do produto da arrecadação de imposto sôbre circulação de mercadorias.
Senado Federal, em 16 de agôsto de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do senado Federal
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(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do
art. 44, item I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 59, DE 1971
Aprova a oonoenoao para evitar a dupla trunüaçao em matéria
de impostos sôbre o rendimento firmada, entre o Brasil e Portugal,
em 22 de abril de 1971.

Art. 19 lt aprovada a Convenção para evitar a dupla tributação em
matéría de impostos sôbre o rendimento firmada, entre o Brasil e Portugal,
em 22 de abril de 1971.
Art , 2Q ~te decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as dísposiçôes em contràrío .

Senado Federal, 17 de agôsto de 1971.
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(l!')
O texto da Convenção acompanha a pubtícaçâc dêste Decreto
Legislativo no D.C.N. (Seção II) de 18-8-71.
(*)
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, nos têrmos do
art. 44, item I, da Constituição, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do
senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N' 60, DE 1971
Aprova o Protocolo Adicional ao Acôrdo Cultural entro o
Governo de Portugal e o da Repubtíca Federativa do Brasil asemcao,
em Lisboa, a 22 de abril de 1971.

Art. 19 ~ aprovado o Protocolo Adicional ao Acordo Cultural entre o
Governo de Portugal e o da República Federativa do Brasil assinado, em
Lisboa, a 22 de abril de 1971.
.Art. 29 ~ste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 17 de agosto de 197I.
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(*)
O texto do Protocolo acompanha a publicação deste Decreto
Legislativo no D.C.N. (Seção II) de 18-8-71.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 55,
19, da consttturcao, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N9 61, DE 1971
Aprova o texto do neereto-ieí n 9 1.181, de 16 de julho de 1971

Artigo único - l!: aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.181, de 16 de
julho de 1971, que "modifica código da Tarifa Aduaneira do Brasil".
Senado Federal, 19 de agosto de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N' 62, DE 1971
Aprova

o Texto do Decreto-lei n Q 1.182, de 16 de julho de 1971

Artigo único - li: aprovado o texto do Decreto-lei no 1.182, de 16 de'
julho de 1971, que concede estímulos às fusões, ás incorporações e à abertura
de capital de empresas e dá outras providências.
Senado Federal, 19 de agôsto de 1971.
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que O Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 55,
19, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 63, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n 9 1.183, ce 22 de julho de 1971

Artigo único. ~ aprovado o Decreto-lei nc 1.183, de 22 de julho de 1971,
que declara de interesse da segurança Nacional, nos têrmos do artigo 15,
S 19, alínea b, da: Constituição, o Municipío de Roque Gonzales, do Estado do
Rio Grande do Sul e dá outras providências.
Senado Federal, 25 de agôsto de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44, item I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N9 64, DE 1971
Aprova o Convênio de lntercãmoío Cultural entre a República Federativa
do Brasil e a República da Guatemala firmado, na cidade de Guatemala, em 26 de março de 1969.

Art. 19 É aprovado o Convênio de Intercâmbio Cultural entre a República Federativa do Brasil e a República da Guatemala firmado, na cidade
de Guatemala, em 26 de março de 1969.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de agôsto de 1971.
PETRôNIo PORTELLA

Presidente do Senado Federal

(*) O texto do Convênio acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no D.e.N. (Seção TI)" de 31-8-1971.
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(*) Façc saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo44, item r, da Constrtuíçâo, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECREro LEGISLATIVO N9 65, DE 1971
Aprova o Convênio Básico de Cooperação Técnica entre o Govérno da RepúbllC'l Federativa do Brasil e o Govêrno da Espanha
ftrmsuio, em Brasília, a i de abril de 1971.

Art. li! ~ aprovado o Convênío Básico de Cooperaçâo Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Govêrno da Espanha firmado, em Brasília, a 1 de abril de 1971.

Art. 2Q 1tste decreto Iegtslativc entra em vigor na data de sua pubhcaçao, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 8 de setembro de 1971.
PEl'RÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(")
O texto do Convênio acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no D.e.N. (Seção Ill, de 9.9.71.
("") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44, item I, da Constatazíçâo, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEG:ISLATIVO Nl? 66, DE 1971
.Aprova a Emenda ao art. VI dos Estatutos da Agência ltiternacicauü de Bnerçíá Atõ1nica, aprovada pela XIV Conferência Geral da referida _A.ge;lCia, realizada em Viena, entre 22 e 29 de setembro de 1970.

Art. iv .l1:: aprovada a Emenda ao art. VI dos Estatutos da Aaêncla Internacional de Energia Atômica. aprovada pela XIV Conferência'" Geral da
referida Agência, realizada em Viena entre 22 e 29 de setembro de 1970.
Art. 2Ç nste decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 3 de setembro de 1971.
PETRÓNlO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(* ")
O texto da
Emenda acompanha a publícaçâo deste Decreto Legislativo no D.e.N. (Seção IIJ,de 9.9.71.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do artigo
55, § 19, da Constituição, e eu, Petrõnío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRErO LEGISLATIVO N' 67, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.185, de 13 de agôsto de 1971.

Artigo único. :É aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.185, de 13 de
agosto de 1971, que "acrescenta alínea ao artigo 24, da Lei nc 4.239, de
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27 de junho de 1963, que criou o Fundo de Emergência e Abastecimento
do Nordeste (FEANE)."
Senado Federal, em 16 de setembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmoa do artigo
55, § 11;\ da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 68, DE 1971
Aprova

o texto do Decreto-lei n9 1.184, de 12

de agõsto de 1971.

Artigo único. E aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.184, de 12 de
agosto de 1971, que dispõe sõbre a liquidação dos débitos fiscais de emprêsas
em difícil situação financeira, estabelece normas aôbre parcelamento e dá
outras providencias.
Senado Federal, em 16 de setembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(*) Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do ar.
tdgo 44, Item I, da Constdtulção, e eu, Petrônío portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N." 69, DE 1971
Aprova o Acôrdo constitutivo do Instituto Internacional do Aldedão, aberto à assinatura ern Washington de 17 de janeiro a 2.8 de
fevereiro de 1966.

Art. 1." É aprovado o Acordo constitutivo do Instituto Internacíonca do
Algodão. aberto à assinatura em Washington de 17 de janeiro 3, 28 de fevereiro de 1966.
.'j
Art. 2.° Este Decreto Legislativo entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 21 de setembro de 1971
PETRôNIO

PoRTELLA

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Acôrdo acompanha a publicação dêste Decreto Legtslativo no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 22-9-1971.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55.
1'1, da constituição, e eu, Petrônto Portella, Presidente do senado Federal,
promulgo O seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 70, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.186, de 27 de agôsto de 1971

Artigo Único. E' aprovado
agosto de 1971, que "concede
zação de unidades industriais
Senado Federal, em 24

o texto do Decreto-lei nv 1.186, de 27 de
estimulas a fusão, incorporação e relocahaçucareirae e dá outras providências."
de setembro de 1971.
PETRÔNIO

PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44, inciso r, da Constttuíçâo, e eu, Petrônic Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 71, DE 1971
Aprova a conoenção para Repressão ao Apoderamento ilícito
de Aeronaves, assinada em Haia, em 16 de dezembro de 1970, com
reserva ao parâgra-!o 1 do artigo XII.

Art. 1.0 É aprovada a Convenção para Repressão ao Apoderamento
Ilícito de Aeronaves, assinada em Haia, em 16 de dezembro de 1970, com
reserva ao parágrafo 1 do artigo XII.
Art. 2.° ltste Decreto Legislativo entra em vigor na data de Sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de setembro de 1971
PETRôNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(") O texto da Convenção acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no Diário do Congresso Nacional (Seção lI) de 29-9-71.
(") Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44, inciso I, da Consttttnção. e eu, Petrôníc Portella, Presidente do
Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 72, DE 1971
Aprova o Estatuto da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado, adotado em Convenção realizada, naquela cidade,
no período de 9 a 31 de outubro de 1951.

Art. 1.0 li.: aprovado o Estatuto da Conferência da Haia de Direito
Internacional Privado, adotado em Convencâo realizada naquela cidade, no
período de 9 a 31 de outubro de 1951.
~
,
Art. 2.Q :â:ste decreto legislativo entra em Vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de setembro de 1971
PETRôNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
(*) O texto do Estatuto acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no Diário do Conçreeec Naczonal (Seção II) de 29-9-71.

III LEI N," 5.669 -

LEIS

DE 1,° DE JULHO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Poder Judiciário - Justiça Eleitoral.
em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. o
crédito especial de Cr$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos
cruzeiros) para o fim que especifica.

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional

~ecreta

e eu

~~.~.?~l?n9

a seguinte lei:

Art. 1.0 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Poder Judiciário
- Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Sul, o crédito especial de Cr$ 94.800,00 .movcnta e quatro mil e oitocentos

cruzeiros), para atender despesas de exercícios anteriores.
Art. 2.° Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de
anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento
ao subanexo 07.00, a saber:
07.00 -

Cr$
1,00

JUSTIÇA ELEITORAL

07.20 -

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
Projeto 07.20.01.06.1.008
4.1.1.0 - Obras Públicas
94.800
Art. 3.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 1.0 de julho de 1971; 150." da Independência e 83.° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

LEI

N.O

Dispõe sôbre

5.670 -

DE

2

DE JULHO DE

1971

o cálculo da correção monetária

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 O cálculo da correção monetária não recairá, em qualquer
caso, sôbre período anterior à data em que tenha entrado em vigor a lei
que a instituiu.
Art. 2.° Esta lei aplica-se aos processos pendentes, inclusive às liquidações de sentenças, ainda não transitadas em julgado, que fixem o valor
do débito ou da indenização.
Parágrafo único. Não se aplica, porém, o preceito dêste artigo, quando,
na data da entrada em vigor desta lei, sentença transitada em julgado
haja expressamente fixado termo inicial diverso para a incidência da
correção monetária.
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Art. 3Ç1 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971; 150.° da Independência e 83.0 da República'.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário Dainâ Andreazza
L. F. Cu-ne Lima

Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Márcio de Souza e Mello
F. Rocha Lagôa
Iâarcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
Jose Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

LEI

N.O

5.671 -

DE

2

DE JULHO DE

1971

Concede pensão especuü ao Cientista e pesquisador Ceslau Maria Biezanko
o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 E' concedida ao Cientista e Pesquisador Ceslau Maria
Bíezanko, por sua relevante contribuição à pesquisa- científica brasileira,
pensão especial, eqüívalente a quatro vêzes o maior salárío-mínimo vigente
no País.
Art. 2.° A pensão especial de que trata o artigo anterior será devida
a partir de 1.0 de janeiro de 1970 e será intransferível, correndo a despesa
à conta de dotação orçamentária do Ministério da. Fazenda destinada aos
pensionistas da União.
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília. 2 de julho de 1971; 150.° da Independência e 83.° da República.
EMíLIO G. MÉDICI
A ntánio Delfim Netto

LEI N9 5.672 -

DE

2

DE

JULHO

DE

1971

Modifica o § 2.° do art, 10 da Lei n» 4.947, de 6 de abril de 1966 (Normas
de Direito Agrário), e o § 2.° do art. 11 do Decreto-lei n» 57, de 18 de
novembro de 1966, que dispõe sôbre o lançamento e cobrança do impôsto sóbre a propriedade territorial, e dá outras providências.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.0 O § 2,° do art. 10 da Lei n.« 4.947, de 6 de abril de 1966, passa
a ter a seguinte redação:
"§ 2.° Nos loteamentos já inscritos até a publicação da Lei n." 4.947,
de 6 de abril de H.l66, é permitida a venda dos lotes rurais remanescentes.
com área inferior à do módulo fixado para a respectiva região."
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Art. 2.° O § 2.° do art. 11 do Decreto-lei n,v 57, de 18 de novembro
de 1966, passa a ter a redação seguinte:
"§ 2.° O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que. a
alienação da área se destina comprovadamente à sua anexação ao prédio
rústico confrontante, desde que o imóvel do qual se desmembre permaneça
com área igualou superior ao seu módulo, nem aos casos previstos na nova
redação do § 29 do art. 10 da Lei nc 4.947, de 6 de abril de 1966."
Art. 3.° A administração pública local e as entidades de classe (assodações ou sindicatos rurais), onde existirem, poderão pleitear a revisão das
áreas dos módulos e dos preços atribuídos à terra nua, em determinado
município ou região, mediante pedido justificado, dirigido ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Art. 49 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 2 de julho de 1971; 150.° da Independência e 83." da República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
L. F'. Cirne Lima

LEI

N9 5.673 -- DE 6 DE JULHO DE

1971

Acrescenta itens ao artz[/o 379 da Consolidaçao das Leis do Trabalho,
oarooaaa pelo Decreto-lei 1.9 5.452, de 19 de maio de 1943.

O Prestdeute da Repúbnca
. F.apo saber que o Congresso Nacional decreta-e eu sanciono a seguinte
LeI:

Art. 19 O art. 379 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado
pelos Decretes-leis n." 229. de 28 de fevereiro de 1967, e 744, de 6 de agôsto
de 1959, passa a vigorar acrescido dos seguintes itens:
"IX - em servícos de processamento de dados para execução
de tarefas r.erunentes à computação eletrônica;
X - em índústcias de manufaturados de couro que mantenham
contratos de exportação devidamente autorizados pelos órgãos
públícos competentes"
Ar'G. 2'" Esta ~eí entrará erz vigor na data de sua publícação, revogadas
as dísposlçôes em ccntràrio.
Brasnía, 6 de julho dê 1971; 1509 da Independência e 831? da
RepÚbliCa.
EMílIO G. M:L.DICl
JUlfo Barata:
LEI N9

5.674 DE

DE 12 DE JULHO

1971

Concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Secretaria da Câmara dos -. Deputados e dá outras
providências.

o

Presidente da República.
Faço saber que o congresso Naclcnal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Aos funcionários da Seca-etaría da Câmara dos Deputados, titu-

lares de cargos de provimento efetive
de denominações idênticas às dos cargos do Poder Executivo da mesma
natureza, é concedido, a partir de 1
de março de 1971, um aumento de
vencimentos em montante igual ao
do atribuído aos ocupantes dêstea últimos pelo Decreto-lei nv 1.150, de 3
de fevereiro de 1971.
Art. 29 Aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo peculiares à Câmara dos Deputados, sem similares
nos quadros do Poder Executivo, é
concedido, a partir de 1 de março de
1971, um aumento de vencimentos em
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montante igual ao do atribuído aos
níveis da escala de vencimento dos
cargos do Poder Executivo, de acôrdo
com à seguinte correspondência:
Símbolos

Niveis

PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
PL-O
PL-7
PL-8
PL-9
PL-lQ
PL-11
PL-12
PL-13
PL-14
PL-15
PL-16

22
21
20
19
18
17
16
15
14
112
11
10
09
08

Art. 39 Aos ocupantes de cargo em
comissão é concedido aumento, a partir de 1 de março de 1971, também
em ~~lontante igual ao do atribuído
aos símbolos da escala de _vencimento
dos CM'gOS da mesma natureza do
Poder Executivo, de acôrdo COm a
seguinte correspondência:
PL

e PL-Q

PL-1
PL-2
PL-4
PL-6

1 C
2C
3 C
5 C

7C

Art. 49 Os aumentos concedidos pelo
art. 29 da Lei nv 5.624, de 1 de de-

zembro de 1970, aos cargos constantes

~a p~~l~;~e alne~ea,~:;~~ ~:aí~~i~d~~

valôres decorrentes da aplicação dos
critérios fixados nos arts. 29 e 3°
desta lei.
Art. 59 Em decorrência da aplicação desta lei, os vencimentos de cargos auxiliares, isolados ou de carreira, não poderão ser superiores aos
dos respectivos cargos principais.
Art. 69 Aos inativos da Câmara
dos Deputados é concedido, a partir
de 1 de março de 1971, aumento de
valor idêntico ao do deferido par esta
lei aos funcionários em atividade, da
mesma denominação e nível, nos têrmos da Lei nc 2.622, de 18 de outubro de 1955, independentemente de
apostila aos respectivos títulos.

LEGISLATIVO

Art. 79 Nos cálculos decorrentes da
aplicação da presente lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 89 As despesas decorrentes da
aplicação desta lei correrão à conta
de recursos orçamentáríos consignados à Câmara dos Deputados, indusive da "Reserva de Contingência"
prevista na Lei nc 5.628, de 1 de
dezembro de 1970.
Art. 99 Esta lei entrará em vigor
na data de Sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971;
1509 da Indep endência e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Pauzo dos Reis Velloso

o anexo mencionado no art. 4~
foi publicado no D, O. de 12-7-'í1,
LEI N9 5,675 -

DE
DE 1971

12 DE JULHO

Dá nova redaçáo ao art. 77 do Decreto n9 5.083, de 1 de dezembro
de 1926, que institui o Código de
Menores.

o Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O art. 77 do Decreto número 5.083, de 1 de dezembro de 1926,
que institui o Código de Menores,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 77. A autoridade protetora dos menores pode emltdr,
para a proteção e assistência dêstes, qualquer provimento que, ao
seu prudente arbítrio, parecer
conveniente, ficando sujeita b. responsabilidade pelos abusos do
poder.
Parágrafo único. Na competência atribuída neste artigo não se
inclui a de reduzir os limites
etários fixados nos certificados
de censura de diversões públicas
emitidos pela Censura Federal."
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Art. 29 Esta lei entrará em vígor
na data de SUa publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
EM:íLIO

---

LEI N9 5.676 -

DE

DE

1971

12

DE JULHO

Concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Secretaria do Senaao Federal e da autoras pro,t:idên-

cias,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Aos funcionários da Secretaria do senado Federal, titulares de
cargos de provimento efetivo de denominações idênticas às do.s cargos
do Poder Executivo da mesma natureza, é concedido, a partir de 1 de
março de 1971, um aumento de vencimentos em montante igual ao do
atríbuído aos ocupantes dêstes úlbímos pelo Decreto-lei nv 1.150, de 3
de fevereiro de 1971.
Art. 29 Aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo peculiares ao Senado Federal, sem similares nos quadros do poder Executivo, é concedido,
a partir de 1 de março de 1971, um
aumento de vencimentos em montante igual ao do atribuído aos níveis
da escala de vencimentos dos cargos
do Poder Executivo, de acôrdo com
a seguinte correspondência:
Símbolos
PL-2
PL-3
PL-4
PL-5
PL-6
PL-7
PL-8
PL-9
PL-lO
PL-11
PL-12
PL-13
PL-14
PL-15
PL-16

parágrafo único. O disposto no
dêste artigo se aplica aos
ocupantes de funções temporáttas
(FT), obedecida a seguinte correspondência:
caput

Símbolos

Níveis

FT-2
FT-3
FT-5

13
12
10

Art. 39 Aos ocupantes de cargos de
direção, em comissão ou isolados, de
provimento efetivo, é concedido au..
menta a partir de 1 de março de
1971, também em montante igual ao
do atribuído aos símbolos da escala
de vencimentos dos cargos da mesma
natureza do Poder Executivo, de
acôrdo com a seguinte correspondência:
PL e PL-O
PL-I

I C
2 C

09

Art. 4q Os aumentos concecãdos
pelo art. 29 da Lei no 5.625, de 1 de
dezembro de 1970, aos cargos cons ..
tantes da relação anexa, 'irão rea..
justados, a partir de 1 de março de
1971, aos valôres decorrentes da aplicação dos critérios fixados nos artigos 29 e 39 desta Lei.
Art. 59 Em decorrência da aplicação desta Lei, os vencimentos de car..
gos auxiliares, isolados ou de car..
reíra, não poderão ser superiores aos
dos respectivos cargos principais.
Art. 69 Aos inativos do Senado Federal é concedido, a partir de 1 de
março de 1971, aumento de valer
idêntico ao do deferido por esta Lei
aos funcionários em atividade, da
mesma denomínação c nível, nos têr ..
mos da Lei no 2.622, de 18 de outu..
bro de 1955, independentemente de
apostila aos respectivos títulos.
Art. 79 Nos cálculos decorrentes da
aplicação da presente lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 89 As despesas decorrentes da
aplicação desta lei correrão a conta
de recursos orçamentários consignados ao Senado Federal, inclusive da
"Reserva de Contingência" prevista
na Lei nQ 5.628, de 1 de dezembro

08

de 1970.

Níveis
22
21
4~

19
18
17
16
13
14
13
12
11

lO
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Art. gl? Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 12 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis velloso

o

anexo mencionado no art. 49

foi publicado no D. Q. de 13-7-71.
LEI N.o 5.677 - DE 19 DE JULHO
DE 1971

Dispõe sôbre o Quadro de Juízes e o
Quadro Permanente da Justiça Federal de Primeira Instância, extingue as Seções Judiciárias dos Territórios do Amapá, de Roraima e de
Rondônia, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte
Lei:
Art. 1° O Quadro de

Juízes e o

Quadro Permanente do Pessoal dos
Serviços Auxiliares da Justiça Federal de Primeira Instância são os
constantes dos Anexos I, II e lU desta Lei.
Art. 2" São criadas 14 (quatorze)
Varas na Justiça Federal de primeira Instância, assim distribuídas por
seções Judiciárias: 2 (duas) em São
Paulo, 2 (duas) na Guanabara, 2
(duas) em Minas Gerais, 2 (duas) no
Rio Grande do Sul, 1 (uma) no Distrito Federal, 1 (uma) em Pernambuco, 1 (uma) na Bahia, 1 (uma) no
Paraná 1 (uma) no Ceará e 1 (uma)
no Estado do Rio de Janeiro.
Art. 3" São criados, no Quadro de
Juizes de que trata esta Lei:
l - 14 (quatorze) cargos de Juta
Pederal; e

II - 14 (quatorze) cargos de Juta
Federal Substituto.
Art. 4" Os cargos de Juiz Federal
serão providos por nomeação pelo
Presidente da
República, dentre os
Juízes Federais Substitutos, alternadamente por antigüidade e por escolha em lista tríplice de merecimento,
organizada pelo Tribunal Federal de

Recursos, e os de Juiz Federal Substituto, mediante habtlítação em concurso público de provas e titulas, satisfeitos os requisitos de idoneidade
moral, idade maior de 25 anos, só se
considerando aprovada a inscrição
após realizada a sindicância a que se
refere o art. 22 da Lei n'' 5.010, de
30 de maio de 1966, e a competente
investigação social.
Art. 5" Os Juizes Federais poderão
solicitar permuta ou remoção de uma
para outra Vara, na mesma Seção, e
os Juizes Federais Substitutos, de
uma para outra Região, mediante requerimento dirigido ao Ministro Pre~
etdente do Tribunal Federal de Recursos, que, nos 10 (dez) primeiros
dia~ úteis seguintes a sua recepção,
OUVIdo o Tribunal, o encaminhará ao
Presidente da República, por intermédio do Ministro da Justiça, devidamente informado, para decisão.
Parágrafo único. Os pedidos de Jemoção deverão formular-se, por. escrtto, no prazo de 20 (Vinte) dias, contados da publicação, pelo Conselho da
Justiça Federal, do edital que comunicar a vacância do cargo, cujo provimento não se fará enquanto nâo se
decidirem.
Art. 6° São criados, no Quadro Permanente do Pessoal dos Serviços Auxiliares da Justiça Federal de Primeira Instância, 65 (sessenta e cinco)
Cargos de provimento em comlesào de
Diretor de Secretaria, classificados
provísórtamente, no símbolo 3-C. prtvatdvos de bacharéis em Direito respeitados os direitos dos atuais oc~pan
te dos cargos de Chefe de Secretaria.
Art.
7" São criados, no Quadro
Permanente do Pessoal dos Serviços
ôuxüíares da Justiça Federal de Prtmeíra Instância, 1.108 (mil, cento e
OItO) cargos, classificados provísôrfamente, nas séries de classe de Assistente de Administração, Oficial de
Administração, Escriturário Auxiliar
de Portaria e nas classes 'singulares
de ~ficial de Justiça, Chefe de Portarla e Servente, de conformidade com
o .Anexo lU desta Lei, ate que seja
feita a classífícaçào definitiva dos
cargos da Justiça Federal de Primeira
Instância nos termos da Lei Complementar nv 10, de 5 de maio de 1971
efetuando-se a lotação por ato dó
Conselho da Justiça Federal.
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos cargos do Quadro Suplementar
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dos Serviços Auxiliares da Justiça
Federal de prtmeira Instância concorrerão à transposição para o nôvo sls-

temo de classificação de cargos a que
se refere êste artIgo.
art. 89 Os vencimentos e vantagens
dos cargos de que tratam os artigos
69 e 79 desta Lei são os fixados na
sistemática do Poder Executivo para
cargos da mesma denominação e classificação.
Art. 99 Na promoção e no acesso
dos integrantes dos cargos de provimento efetivo, serão observadas as
normas estabelecidas na sistemática
do Poder Executivo.
Art. 10. lt permitido o acesso a
classe inicial da série de classes de
Oficial de Administração do ocupante
do cargo de Escriturário, nível 10-B,
e à classe inicia' da série de classes
de Auxiliar de Portaria do ocupante
da classe singular de Servente, nível 5.
Art. 11. PoderRo ser aproveitados
no Quadro Permanente dos serviços
Auxiliares da Justiça Federal de Primeira Instância, em cargo compatível
com aquêle de que
titular, obedecida a ordem de prioridade que se
segue:
I os funcionarias eívís estáveis
da União e dos Estados que na data
da publicação desta Lei estejam requisitados, prestando serviço à Justiça
Federal de Primeira Instância;
II - os servidores contratados pela
Justiça Federal de Prin:eira Instãncía,
sou o regime da Oonsolídação das LeIS
do Trabalho. cuja contratação foi
precedida de concurso público homologado pelo Conselho da Justiça Federal;
é

HI - os servidores em rüspcníbtüdade e em condições de serem imediatamente aproveitados na respectiva
jurisdição, mediante verífícação junto
ao órgão central do Sistema de Pessoal do Serviço Civil do Poder Executivo.
§ 19 Aos funcionários que, em vtrtude da aplicação do item I dêste
artigo, sofrerem redução de vencimentos, será assegurada a percepção
da diferença, a ser absorvida pelos
reajustamentos supervenientes.
§ 29 Após o aproveitamento de que
trata este artigo. os cargos remanescentes serão providos por candidatos
habilitados em concurso público de
provas.
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§ 39 O aproveitamento far-sa-á mediante seleção, pelo Conselho da Justiça Federal.
Art. 12. Compete ao conselho da
Justiça Federal:
I - encaminhar ao Presidente da
República, por intermédio do Mlntstro da Justiça. as propostas de acesso
dos funcionários aos cargos do Quadro Permanente de Serviços Auxiliares da Justiça Federal de Primetra
Instância, bem como as de .seu aproveitamento;

II -

." VETADO •••

Art. 13. O órgão central do Sistema
de Pessoal do Serviço Civil do Poder
Executivo prestará ao Conselho da
Justiça Federal, na organização e reaIlzaçao de concurso, a colaboração que
por este lhe fôr solicitada.
Art. 14. Os Estados, o Distrito
Federal e os 'rcmtcnos. para os efeitos de admínlstraçâo da Justiça Federal de Primeira Instância, são agrupados em 3 (três) Regiões, assim
compreendidas:
I - 1~ Região - DIstrito Federal,
Guanabara, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goíàs, Para, Amazonas, Acre e
Territórios do Amapá, de Rondônia e
Roraima;
II - 2~ Região - São Paulo, Paraná, Santa Catarina RIO Grande do
Sul e Mato G1'0;:,;50;
HI - 3~ Região - Pernambuco,
Bahia, Espirito Santo, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba,
ceara, Maranhão, Piaui e Território
de Fernando de Noronha.
Art. 15. Cada um dos Estados, assim como o Distrito Federal, constitui uma Seção Judícíárta, tendo como
sede a respectiva Capital.
Parágrafo único. O Território de
Fernando de Noronha compreende-se
na Seção Judiciária do Estado de
Pernambuco.
Art. 16. O número de Varas de
cada Seção .Iudíclária é o constante
do Anexo r.
Art. 17. Ficam extintas as Seções
Judiciárias dos Terrttórros do Amapá,
de Roraima e de Rondônia.
Art. 18. A competência dos Juízes
Federais e dos Juízes Federais Substitutos com exercrcío nas Seções Judícíárlas, extintas por esta Lei, cessara
na data de sua publicação.
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Art. 19. Nos Territórios mencionados no artigo 17, a jurisdição e as

atribuições cometidas aos Juizes Federais e Juizes Federais Substitutos
cabem aos Juízes de Direito da Justiça local com exercício nas Comarcas
das respectivas Capitais.
Art. 20. Os autos, livros e arqulvos das Seções extintas passam para
a Justiça dos respectivos Territórios.
Art. 21. Os bens móveis e imóveis

de propriedade da União, assim como
o material de expediente utilizado
nos serviços das Seções Judiciárias
extintas, serão transferidos à Justiça

dos Territórios a que cada uma correspondia, observadas as formalidades

legais.

Art. 22. Os Juizes Federais e os
Juízes Federais Substitutos a que se
refere o artigo 18, cujos cargos são
extintos, serão postos em disponibilidade, na forma da legislação em vigor
se no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Lei, não requererem remoção para vaga existente em qualquer das Regiões da Justiça
Federal de Primeira Instância.
Art. 23. Os runcronanos com exercício nas Seções Judiciárias extintas
poderão, no prazo de 30 (trinta) dias
do inicio da vigência desta Lei, manifestar opção pelo aproveitamento na
Justiça Comum dos Territórios, em
requerimento dirigido ao Ministro
Presidente do Conselho da Justiça
Federal, que o submeterá ao Presidente da República por intermédio do
Ministro da .rusnca.
_ § 19 Esgotado o praz9 para a opção,
esses funcíonáríos serao transferidos
co~ os respectivos cargos, para outra~
Seções Judiciárias, competindo ao
Conselho da Justiça Federa! efetivar
a medida I!-0s 30 (trinta) dias seguintes, . atendidas as necessidades dos
serviços da Justiça Federal de Primeira Instância e do próprio Conselho da Justiça Federal.
§ 29 Sem prejuízo do prescrito na
parte final do parágrafo anterior
poderá o Conselho atender à prefe~
rêncía que, nos 40 (quarenta) dias
ímedíatementa seguintes à publicação desta Lei, lhe manifestaram os
funcionários a serem transferidos.
Art., 24. Liquidadas as obrigações
acaso existentes e assegurada a - regularidade na satisfação dos encargos de Pessoal, os saldos em conta

no Banco do Brasil S. A., em nome
das Seções extintas, retornarão ao
Conselho da Justiça Federah para
redistribuição.
,
Art. 25. As despesas decorrentes da
apltcação desta Lei correrão à conta
dos recursos orçamentários destinados
à Justiça Federal de Primeira Instância e na forma prevista no artigo
69 da Lei nÇJ 5.6.Jb, de 19 de dezembro
de 1970.

Art. 26. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 27. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MEDICl

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 1'?
foram publicados no D. O, de 21
de julho de 1971.

LEI NÇJ 5.678 -

DE 19 DE JULHO
DE 1971

Modifica o item III do artigo 178 da
Lei n.O 1.711, de 28 de outubro de
1952 (Estatuto dos Funcionários
Públi... os Civ~' da União).

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O item In do artigo 178
da Lei n,v 1. 711, de 28 de outubro de
1952, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"'Art. 178.

.

.

In Quando acometido de
tuberculose ativa, alienação mental, neoplasía maligna, cegueira,
lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondíloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
Paget (osteite deformante), com
base nas conclusões da medicina
especializada. "
Art. 2.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 19 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍI.oIO G. MtDICI

Alfredo Buzaia
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LEI N.o 5.680 -

DE 20 DE
DE 1971

Dispõe sobre
Dispõe sobre alterações introduzidas
no Quadro de Pessoal do Deportamente de Pohc2a Federal.

o Presidente da República
Faço sa bel' que o Congresso Nacio-

nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1." São considerados extintos
autornàtrcamente suprimidos na
. . .ata de vigência desta Lei, 310 (tr-.
zer.tos e dez) cargos de Motorista,
(.1. 4UJ, do ~uadro de Pessoal do Departamento de Policia Federal, do
Ministério da Justiça, criados DO
Anexo lJ da Lei r-.v 4.813, de 25 de
outubro de 1965, sendo 40 r quarenta i
do nível 12-L, 90 (noventa) do nível
1{)· B e 180 (cento e oitenta) do ní-

e

vel S.A.

Art. 2." São criados, na sér-ie de
classes de Motorista Pollclal, PF. 501
do 0uadro de Pessoa! do Departamenta de Polícia Federal, 64 (sessenta e quatro) cargos do nível 13. B
e 84 (sessenta e quatro) cargos do
nível l1.A passando os quantit.atívos
fixados para aquela serte de classes
n-i Anexo IV da Lei D.1 4.813, de 25
de outt.brc de ]9(}!), R. ser de 2]4 rduzen tos e quc..orze) cargos na classe
B e de 28, (duzentos e oitenta e
quatro) cargos na classe A.
Art. 3.° _l\ dotação orçamentária de
custeio dos cargos extintos na forma
do artigo 1." será destinada para
atender ao pe ivtmento dos cargos
criados de acôrdo com o artigo 2::>
desta rei.
Art. 4." Esta lei entrará em vigor
La data de sua pubhcação, revogadas 10',:" disposições em contrário.
Brasiha.
:50.:> da

19

de

julho

dg, J.~F;

Independência '-E:~:.!3?;.o i....~:~

República.
EM1:'JL G

MÉDI1Í-..·

Alfredo Buzcuâ- ,:-;.'
)
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os Prêmios
Nacionais

JULHO

Literários

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. L? clã" criados no Mlnistérto
da Educação "'! Cultura, os seguintes
Prêmios Literários Nacionais, destinados a distinguir obras publicadas e
inéditas, em língua vemácula:
1 - Prêmio Nacional de Poesia;
2 - Prêmio Nacional de Ficção (romance, novela e (,OTltO);
3 - Prêmio Nacional de Hístórta
ou Ensaio.
Art. 2.° Os Prêmios Literários Nacionais para obras publicadas e inéditas de Poesia, Ficção e História ou
Ensaio serac concedidos, em cada ano,
alternadamente, segundo a ordem
aqui enumerada.
Art. 3.° Os Prêmios Literários Nacionais serão atribuídos sob o seguinte
criteria :
Obras Publicadas - Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros);
Obras
Inéditas - Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros) ;
Art. 4.° A Comissão Julgadora dos
Prêmios Literários
Nacionais para.
obras publicadas e inéditas será constltuída por 3 (três) intelectuais de -enome, nomeados pelo Ministro da
Educação e Cultura.
Parágrafo único. O Conselho Federal de Cultura indicará um dos nomes e o Instituto Nacional do Livro
os dois outros.
Art. 5.0 O original inédito sern coeditado pelo Instituto Nacional do Livro e editôra de livre escolha cto <tUtor premiado, com tiragem nao mf'ertor a 5.000 (cinco mil) exemprares ,
Parágrafo único. O Instituto Nacional do Livro, mediante convênio,
adquirirá 2.000 (dois mil) exemplares
da obra editada nos têrmos dêste artigo.
Art. 69 O orçamento da Untãc incluirá as dotações necessárias ao atendimento dos encargos desta 181.
_""<'" Art. 79 O valor destes prêmios po~,"dera ser revisto
periodicamente, de
'modo a manter-se equrvatenre a 160
{tento e sessenta) vezes o maior salaria-minimo vigente no Para.

O
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Art. 8° Esta Lei entrará em vigor
na data ue sua publicação.
Art. 9.° São revogadas as Leis números 5.353. de 8 de novembro de
1967, e 5.543, de 29 de novembro de
1968, o Decreto-lei n.v 445, de 3 de fevereiro de 1969, e demais disposições
em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
El\rrLIO G. MÉDICI
Jarbas G. Passarinho
LEI N." 5.681 - DE 20 DE JULHO
DE 1971

Altera a redação de dispositivos da
Lei n." 4.215, de 27 de abril de 1963
(Estatuto da Ordem dos Adt'ogados

do Brasil).
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19

Acrescente-se ao item XI

do art. 84 da Lei n.v 4.215, de 27 de
abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos

Advogados do Brasil), logo depois da
palavra "militares", a expressão "da
ativa" .
Art. 2.° O art. 86 da Lei n.» 4.215,
de 27 de abril de 1963 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), passa
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 86. Os magistrados, membros do Ministério Público, servidores públicos, inclusive de autarquias e entidades paraestatais, e
os funcionários de sociedade de
economia mista, definitivamente
aposentados ou em dísponibtüdade,
bem como os militares transferidos para a reserva remunerada ou
reformados, não terão qualquer
incompatibilidade ou impedimento
para o exercício da advocacia, decorridos 2 (dois) anos do ato que
os afastou da função".
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 20 de julho de 1971;
150.° da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

LEI N9 5. &82 - DE 21
DE 1971

DE JULHO

Lei Orgânica dos Partidos Potittccs

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
TíTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 19 A organização, o funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos são regulados por esta Lei.
Art. 29 Os Partidos Políticos, pessoas jurídicas de direito público interno, destinam-se a assegurar, no
tnterêsse do regime democrático, a
autenticidade do sistema representativo.
Art. 39 O Partido Político adquire
personalidade jurídica com o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 49 A ação do Partido será exercida, dentro de seu programa, em
nome dos cidadãos que o integram e
sem vinculação com a ação de Partidos ou governos estrangeiros.
Parágrafo único. Os filiados a um
Partido têm iguais direitos e deveres.
Art. 59 E' vedado o funcionamento
de qualquer Partido cujo programa
ou ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem.
Art. 69 São proibidas as coligações
partidárias.
TíTULO II
Da Fundação e do Registro das
Partidos

Art. 7g Só poderá pleitear sua organização, o Partido Político que conte, inicialmente, com 5% (cinco por
cento) do eleitorado que haja votado
na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em
7 (sete) ou mais Estados, com o minímo de 7% (sete por cento) em caue
um dêles.
Art. 8~ Os fundadores do Partido,
em numero nunca inferior a 101 lceIlto e um), elegerão uma comissão provisória de 7 (sete) ou mais membros,
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que promoverá a publicação, na Imprensa oficial e, assim também, três
vêzes, pelo menos, em jornal de grande circulação no País e em cada um
dos Estados, do manifesto de lançamento, acompanhado do programa e
do estatuto, e se encarregará, após,
das providências necessárias à obtenção do registro na Justiça Eleitoral.
§ 19 O manifesto indicará o nome, a
naturalidade, o número do título e da
zona eleitoral, a profissão e a residência dos fundadores e, bem assim, a
constàtuícão da comissão provisória; e
será encimado pelo nome do Partido
e respectiva sigla.
§ 2" Não se dará denominação a
Partido utilizando nome de pessoa ou
suas derivações, nem de modo que
possa induzir o eleitor a engano ou
confusão com a denominação ou sigla
de outro já existente, bem como de
.entidade pública.
§ 39 E' vedado ao nôvo Partido adotar programa igual ao de outro registrado anteriormente.
Art. 9? A comissão provisória, de
que trata o artigo anterior, designará
em Ata, pa-ra 'cada Estado onde o
Partido em formação pretenda obter
apoio do eleitorado, comissão idêntica que, por sua. vez, designará comissões para os Municípios.
Art. 10. Nas capitais dos Estados
e no Estado da Guanabara deverão
ser pela mesma forma designadas comissões para as unidades administrativas ou zona-s eleitorais existentes na
respectiva área territorial.
Art. 11. As assinaturas dos eleitores serão colhidas em 2 (duas) vias
de listas que, obedecendo a modêlo
aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, indiquem:
r - o fim a que se destinam o
nome a sigla do Partido em formação, o Estado, o Município e a zona
eleitoral onde serão utilizadas;
LI - o nome do responsável pela
angartação das assinaturas:
ur - o nome, o número do título e a qualificação dos eleitores que
assinam.
~ 1 Tôdas as fôlhas da lista deverão ter um cabeçalho repetindo o
objetivo da tomada de assinaturas.
§ 2? Cada eleitor somente poderá
assinar uma lista, em duas vias.
Art. 12. Entregues as listas ao cartório eleitoral da respectiva zona, com
cópia autêntica das Atas de desígç
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nação das Comissões a que se referem a parte final do art. 99, e o artigo 10, o escrivão tomará as seguintes
providências:
r - anotará, nas duas vias, o número de assinaturas constantes da Iísta, inutilizará os espaços não preenchidos e passará recibo na segunda
via, restituindo-a ao representante do
Partido em formação;
TI - devolverá no a to, ou por oficio, se a verificação fôr posterior, as
listas sem o completo preenchimento
dos dados necessários ou sem a assinatura do eleitor;
III - apurará, pelas segundas vIas
dos títulos ou pelas fôlhas individuais
de votação, se coincidem os dados de
qualificação dos eleitores e se as respectivas inscrições estão em VIgor;
IV - fará o confronto das assinaturas dos eleitores constantes das listas com as das segundas vias dos
títulos ou das fôlhas individuais de
votação;
V - certificará, em cada lista, o
número de assinaturas regulares e
cancelará a-s demais, comunicando o
fato, se fôr o caso, ao representante
do partido em formação;
VI - apresentará as listas ao juiz
eleitoral, para que sejam visadas;
VII - anotará no livro de inscrição e no fichário geral, que cada eleitor assinou lista \para registro do
partido, indicado êste pela sigla; e
VIII - remeterá a- documentação
ao
Tribunal
Regional
Eleitoral"
acompanhada de ofício do juiz.
,~ 1(1 Se do confronto das assinaturas surgir dúvida quanto à autenticidade da que tiver sido aposta na
lista,
juiz determinará que, autuados os documentos, sejam tomadas
as providências lega-is para se apurar sua procedência.
I§ 2'" Verificado que a assinatura
constante da lista não é do eleitor,
os autos serão remetidos ao órgão do
Ministério Público, para Que .os implicados sejam responsabilizados criminalmente.
I§ 39 Se, ao fazer a anotação mencionada no número VII dêste artigo,
o escrivão verificar que o eleitor Já
havia assinado lista para registro do
mesmo ou de outro partido em formação, comunicará o fato ao juiz,
para instauração da ação penal cabível. Idêntica comunicação e, para
igual fim, será feita se as assinaturas dos eleitores tiverem sido colhidas pela mesma pessoa.

°
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49 O eleitor que assinar lista para
formação de nôvo partido, considerar-se-á desligado daquele a que pertencia e só adquirirá, no nôvo, a COHdíção 'de filiado, mediante pedido a

ser processado após o seu registro.
Art. 13. Recebidas as listas e as
cópias autenticadas das atas de designação das
comissões provisórias
municipais, o Tribunal Regional, apos

proceder às devidas anotações em seu

fichário geral, remetê-Ias-á imediatamente ao Tribunal Superior Eleitoral, para os fins previstos nesta Lei.

Art. 14. À medida em que forem
recebidas, a Secretaria do Tribunal
Superior Eleitoral examinará e elassificará as listas e. depois de veri-

ficar se foram preenchidos os requí-

altos previstos no art. 79, anotará, em
livro próprio, o número de subscrições
obtidas em cada Estado.
Art. 15. A Comissão Provisória referida no art. 89 requererá ao Tribunal Superior Eleitoral o registro do
partido, instruindo o pedido com os
seguintes documentos:
I - cópia autêntica da Ata de designação de comissões regionais;
II cópia autêntica da Ata de
designação de delegados, até o maximo de 5 (cinco), que representem o
partido em formação perante o 'I'rí-

bunal:
IH - publicações feitas nos têrmos
do art. 8<;';
IV certidão da Secretaria do
Tribunal Superior Eleitoral, da qual
conste o número de
eleitores que
sunscreveram as nstas para a formação do partido, e a sua distribuição
por Estados;
V - cópia autêntica da Ata de
escolha dos
membros da comissão
provisória que dirigirá o partddo, até
que sejam empossados os dirigentes
eleitos.
§ 19" Autuado o requerimento, o relator, a quem o feito fôr rtiRtribuido
determinará a publicação de edital,
com o prazo de 15 (quinze) dias, para
impugnação, que poderá ser contestada, em igual prazo, mediante intimação publicada no Diário da Justiça.
§ 29 Será parte legítima para impugnar o registro o Mímstérío Publico, o partido político, membro rle
órgão de direção partidária ou titular de mandato eletivo.

§ 39 As partes deverão instruir a
impugnação e a contestação com os
documentos em que fundarem suas
alegações.
§ 49 Se a contestação fôr Instruída.
com novos documentos, o Impugnante
terá vista dos
autos, por 3 (três)
dias, para falar sôbre os mesmos.
§ 5" Esgotados os prazos concedidos às partes, abrir-se-á vista dos
autos, durante 15 (quinze) dias, ao
Procurador-Geral Eleitoral, quando
não fôr êle o impugnante.
§ 69 Findo o prazo previsto no parágrafo anterior, com ou sem pronunciamento da Procuradoria, os autos
serão conclusos ao Relator, que os
submeterá a
julgamento no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias.
§ 79 Na sessão do julgamento, após
o relatório, as partes, inclusive
Q
Procurador Geral, poderão sustentar
oralmente suas razões, no prazo improrrogável de 20
(vinte)
minutos
cada uma.
Art. 16. Deferido o registro, o TT1~
bunal Superior Eleitoral fará imediata comunicação aos Tribunais Regionais, e êstcs, da mesma forma, aos
juízes eleitorais.
§ 1" Com a decisão que conceder o
registro, o Tribunal Superior Eleitoral publicará o programa, o estatuto
e o nome dos membros da comlssãc
provisória.
§ 29 Comunicado o registro aos Tribunais Regionais, êstes publicarão as
comissões que, designadas na forma
do art. 9", dirigirão o partido, nOS
Estados e Municípios.
39 A Comissão Provisória, a que
se refere o art. 8", poderá constituir,
segundo n, forma
estabelecida
na
art. 9?, comunicando ao
TribunaJ
Superior Eleitoral, as comissões que,
por igual, dirigirão o partido nos Territórios Federais e seus Municípios.
§ 49 As comissões referidas nos artigos 89 e 9" se incumbirão de erganizar e dirigir o partido, com a competência de Diretório e de Comlssao
Executiva, até a realização das primeiras convenções e posse dos eleitos.
Art. 17. Não será permitido registro provisório de partido.
ê

Art. 18. Ficarão dissolvidas automaticamente as comissões provisórias,
constituídas na forma dos art. 89, 99
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e 10, se, no prazo de 12 (doze) meses, contados da publicação do manifesto de lançamento, não houver
sido requerido o registro do partido
com observância de todos os requísítos previstos no art. 15.
Parágrafo único.
Nas
hipóteses
previstas neste artigo serão considerados sem efeito todos os atos anteriormente praticados, assim sem poasibilidade de aproveitamento para
instruir nova proposta, de organização de partido político.
TíTULO IH

Do Programa e do Estatuto dos
partidos

Art. 19. Observadas as disposições
desta lei, os Partidos Políticos poderão, estabelecer normas de seu peculiar ínterêsse e fins programáticos,
bem como fixar, nos respectivos estatutos, o número e a categoria «os
membros dos órgãos partidários, definir-lhes a. competência e regularlhes o funcionámento.
Art. 20. E' proibido aos Partidos
Políticos:
I - usar símbolos nacionais para
fins de propaganda;
II - ministrar instrução militar ou
paramilitar, e adotar uníformea para
os seus membros;
IH delegar pcdêrea, em quaisquer de seus órgãos, salvo os Diretórios Nacionais e Regionais às respectivas Comissões Executivas, em
assuntos administrativos.
Art. 21. A alteração do programa
ou do estatuto só será válida quando
aprovada em
Convenção Nacional,
pelo voto da maioria absoluta de seus
membros.
§ 19 Nenhuma proposta de alteração estatutária ou programática poderá ser discutida e votada sem a sua
publicação, no
Diário Oficial
da
União e em jornal de grande circulação no País, pelo menos 15 (quínze) dias antes da data da Convenção Nacional.
§ 29 A alteração entrará em vigor
depois de aprovada pelo Tribunal ouperior Eleitoral e publicada COm a
decisão que a deferir.

TíTULO IV
Dos órgãos dos. Partidos
CAPíTULO I

Das Disposições Gerais

Art. 22. São órgãos dos Partidos
Políticos:
I - De deliberação: as Convenções
Municipais, Regionais e Nacionais;
II - De direção e de ação: os Diretórios Distritais, Municipais, Regionais e Nacionais;
IH De ação parlamentar: as
Bancadas; e
IV - De cooperação: as conselhos
de ética partidária, os conselhos fisca-is e consultivos, os departamentos
trabalhistas, estudantis, remír-ínos e
outros com a mesma finalidade.
§ 19 Em Estado ou Território não
subdividido em municípios e, em Municípios com mais de 1 (um) milhão
de habitantes, cada unidade administrativa ou zona eleitoral será equiparada a município, para efeito de
organização partidária.
§ 2Q OS Diretórios Distritais serão
organizados pelos Diretórios Muntclpaís e não esta-rão sujeitos a registro na Justiça Eleitoral.
Art. 23. A Seção Municipal constitui a unidade orgânica e fundamental do P-artido.
Art. 24. A Convenção Nacional é
o órgão supremo do Partido.
Art. 25. As Bancadas constituirão
suas lideranças de acôrdo com as
normas regimentais das casas Iegislativas a que pertencem ou, na ausência dessas, pelo modo que julgarem
conveniente.
Parágrafo único. Pela maioria de
seus membros, as Bancadas podem,
por intermédio da liderança, requerer a convocação de qualquer órgão
de direção partidária, no grau que
lhes corresponde, para ta-atar
de
assunto expressamente determinado.
Art. 26. E' vedado:
I - Ao Presidente e ao Vice-Presidente da República, aos Ministros
de Estado, Governadores e Vice-Governadores, Secretários de Estado e
dos Territórios Federais, Prefeitos e
Vice-Prefeitos, o exercício de funções
executivas nos Diretórios Partidários;
H - A qualquer filiado pertencer
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símultâneamente a mais de um Diretório Partidário, salvo se um dêles
fôr o Nacional.
Art. 27. Os
intervirão nos
feriores, salvo
I - manter

órgãos do Partido não
hieràrqutcamente inparar

a Integridade parlidá-

ria;

II - reorganizar as finanças do
Partido;
IH - assegurar a disciplina par tãdária;
IV - ímpedlr aliança ou ecôrdo
com outros

Partidos, sob qualquer

forma, com finalidade eleitoral:
V - preservar
normas estatut.árias, a ética partídárta ou 2', linha
politíco-partrdárla fixada pelas Convenções ou Dlratóríos Nacíonaís, ou

Regionais, respeetlvamente, conforme
a medida se aplique a Diretórios Regionais ou Murücípals:

VI - normalizar a gestão fír.anceira.
§ 1'! A deci.. etação da- intervenção
deverá, ser precedida da audíêncía,
no prazo de 3 (oito) dias, do órgão
visado.
§ 29 A Intervenç io será decretada
mediante delrbe..cação, por maioria
absoluta de votos dos membros do
Diretório híeràrquícamente superior.
§ 3" A Intervenção perdurará enquanto não cessarem as causas Que
a determinaram.
CAPÍTULO II

Das Convenções, e dos Diretórios dos
Partidos

Art. 28. As Convenções Municipais,
Regionais e Nacionais, para eleição
dos Diretórios Munlcípais, Regionais
e Nacionais dos Partidos políticos,
realízar-se-ão respectdvameritc
no
terceiro domingo do mês de janeiro,
no quarto domingo do mês de março e no quarto domingo do mês de
.abrtl dos anos de unidade f'inal impar.
Art. 29. Caberá ao Presidente do
Diretório Nacional, do Regional ou
do Muníctpal presidir a respectiva
Convençao .
Art. 30. Sàmente poderão participar das convenções munícipaia os
eleitores filiados ao Partido até 3
(três) meses antes de sua realização.

Art . 31. Nas Convenções, as deliberações serão tomadas por voto direto e secreto.
Parágrafo único. E' proibido o voto
por procuração e permitido o voto
cumulativo nos têrmos desta Lei.
Art. 32. As Convenções podem ser
instaladas com a presença de 10%
(dez por cento) dos convencionais.
Art. 33. As Convenções e Ddretónos deliberam com a presença da
maioria dos seus membros.
Parágrafo único.
Nas Convencõea
MUnicipais, as deliberações poderão
ser tomadas com o quorum mínimo
de 20% (vinte por cento) dos filiados, para eleição de diretórios, delegados e suplentes.
Art. 34. A convocação dos órgãos
de deliberação e direção pelas respectivas Comissões Executivas deverá obedecer aos seguintes requisitos.
sob pena de nulidade:
I Publicação de edital na Imprensa local ou, em sua falta, a afíxação no Cartório Eleitoral da Zona;
com a antecedência
mínima de 8
(oito) dias;
II - notificação pessoal, sempre
que possível, àqueles que tenham dircíto a voto, no mesmo prazo;
III - indicação do lugar. dia e
hora da reunião, com a declaração
da matéria Incluída na pauta e objeto de deliberação.
Art. 35. Poderão constituir-se diretórios somente nos municípios em
que o partido conte, no mínimo, com
o seguinte número de filiados, em
condições de participar da eleição;
I - 5% (cinco por cento) do eleitorado, nos municípios de até 1.000
(mil) eleitores;
II - os 50 (cinqüenta) do número
I, e mais 10 (dez) para cada 1.000
(mil) eleitores, nos municípios de até
50.000 (cinqüenta mil) eleitores;
TIl - os 540 (quinhentos e quarenta) dos números
anteriores,
e
mais 5 (cinco) para cada 1.000 (mil)
eleitores, nos municípios de até ...
200.000 (duzentos mil) eleitores;
IV - os 1. 290 (mil duzentos e noventa) dos números
anteriores, e
mais 3 (três) para cada 1. 000 (mil)
eleitores, nos municípios de até ...
500.000 (quinhentos mil) eleitores;
V - os 2.190 (dois mil cento e
noventa) dos números anteriores, e
mais 1 (um) para cada 1.000 (mil)
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eleitores, nos municípios de maís de
500.000 (quinhentos mil) eleitores.
Parágrafo único. Em cada Estado,
o Tribunal Regional Eleitoral publicará, com 40 (quarenta) dias, pelo
menos, de antecedência, a relação
dos municípios sob sua jurisdição, e
o número dos respectivos filiados que
se encontram habilitados a participar das convenções partidárias para
organização de diretório.
Art. 36. Para que possa organizar
diretório regional, o partido deve
possuir diretórios municipais registrados na Justiça Eleitoral, em, pelo
menos, 114 (um quarto) dos murücípios do Estado.
Art. 37. A constituição de diretório
nacional dependerá da existência no
mínimo, de 12 (doze) diretórios' regionais registrados na Justiça Eleitoral.
Art. 38. Nas Convencões Municipais somente poderão votar ou ser
votados os eleitores inscritos no município e filiados ao partido.
Art. 39. Cada grupo de, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos eleíteres filiados, com direito a votar na
Convenção, quando o número destes
não rôr superior a 100 (cem) e daí
por diante, cada grupo de 50 '(cinqüenta), requererá, por escrito, à Comissão Executiva Municipal, até 30
(trinta) dias antes da convenção o
registro de chapa completa de c~n
didatos ao Diretório, acrescida dos
candidatos à suplência.
,~ 19 O pedido será formulado em
duas via-s, devendo a Comissão Exec~tiv~ passar recibo na segunda, que
ficará em poder dos requerentes.
§ 29 Pacultatlvamente, o pedido de
registro poderá ser apresentado ao
Juiz Eleitoral que, no mesmo dia
através de despacho, fará constar á
data do recebimento.
A primeira
via será apresentada à
Comissão
Executiva, sob recibo passado na Segunda, que ficará arquivada no Juízo
Eleitoral.
39 Se a Zona Eleitoral estiver
vaga, ou se o Juiz Eleitoral se en~
eontrar ausente, a providência referida no parágrafo anterior poderá ser
t-omada pelo escrivão eleitoral que
certificará a data da apresenta'cão e
colherá o recibo do Diretório Muni~
cípal na segunda via.
§ 49 Observado o disposto no artigo 32, a Convenção Municipal para
ê
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eleição de Diretório e delegados iniciar-se-á às 9 (nove) horas, prolonaando-se pelo tempo necessário à votação dos eleitores que chegarem ao
recinto até às 18 (dezoito) horas, à
apuração, proclamação do resultado,
e à lavratura da ata.
Art. 40. Na mesma data, em que
se reunirem para eleger o Diretório
Municipal, os convencionais escolherão os delegados e respectivos suplentes em igual número, à Convenção
Regional, os quais deverão ser registrados, em cada chapa, na forma e
no prazo previstos para o registro de
candidatos ao Diretório Municipal.
§ 19 E' assegurado aos municípios,
onde o partido tiver diretório organizado, o direito a, no mínimo, 1 (um)
delegado.
§ 29 Cada município terá direit-o '3.
mais 1 (um) delegado
para cada
2.500 (dois mil e quinhentos) votos
de. legenda partidária obtidos na últi ,
ma eleição à Câmara dos Deputados
da respectiva unidade federativa, até
o limite de 30 (trinta) delegados.
§ 39 Se na eleição, a que se refere
êste artigo, não se completar o número de delegados previsto nos parágrafos anteriores, caberá ao Diretório Municipal eleito indicar os demais, com os respectivos suplentes,
satisfeitas as exigências legais.
Art. 41. As Convenções para a eleição dos Diretórios Regionais realizarse-ão nas capitais dos Estados e Territórios Federais.
Art. 42. Constituem a Convenção
Regional:
I - os membros do Diretório Regional;
II - os delegados
eleitos pelas
Convenções Municipais ou designados
nos têrmos do § 39 do art. 40;
UI - os representantes elo partido
no Senado Federal, na Oàmara dos
Deputados e na Assembléia Legislativa.
Art. 43. O registro de candídutos,
e suplentes, ao Diretório Regional,
será requerido, por escrito, à Comissão Executiva Regional, até 30 (trinta) dias antes da Convenção, por
um grupo mínimo de 20 (vinte) convencionais para cada chapa.
§ 19 Nos Territórios Federais, o registro de candidatos poderá ser H';querido por um grupo mínimo de 10
(dez) convencionais.
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2Çl Os grupos de convenclonaís
que requererem registro de chapa
poderão enviar cópia da mesma" até
10 (dez) dias antes da Convenção,
ao Tribunal Regional Eleitoral, que
a mandará arquivar.
Art. 44. Na mesma data em que
se reunirem para eleger o Diretório
Regional, os
convencionais escolherão os delegados ~' respectivos suplentes, em igual número, à Convenção
Nacional, observado, qu-into ao registro dos candidatos, o prescrito no
artigo anterior.
§ 19 O número de delegados de
cada Estado ou Terrttório será o correspondente a sua representação partidária no Congresso Nacional.
§ 29 E' assegurado aos Estados e
Territórios, onde o purttdo tiver diretório organizado, 0 direito a, no
mínimo, 2 (dois) delegados.
§ 39 Se, na eleâcâo de que trata
êste artigo, não se completar o número previsto de delegados, caberá
ao Diretório Regional eleito indicar
os demais. com os respectivos suplentes, atendidos os requisites da lei.
Art. 45. A Convenção para 8. eleição do Diretório Nacional realizarse-á na Capital da Unlão .

Art. 46.
Nacional:

Constituem a Convenção

I - às membros do Diretorto Nacional;
H - os delegados dos Estados e
Terri tórios;
IH - ' os representantes do Partido TI" Congresso Nacional.
Art. 47, O registro de candidatos,
e suplentes ao Diretório Nacional
será requerido, por escrito, à Comíssão Executiva Nacional, até 20 (vinte) dias antes da Convenção, DOr um
grup.o mínimo de 30 (trinta) convencionais para cada chapa.

Art. 48. Nenhum candidato pode-

rá ser registrado em mais de uma
chapa para eleição de diretório. sob
pena de serem considerados Y!.1..ilos os
votos que receber.
Art. 49. Os trabalhos das Convenções Municipais serao acompanhados
por um observador, designado pelo
Juiz Eleitoral, o qual terá assento
à Mesa Diretora, sem, contudo, tomar
parte em discussão ou formular pronunciamento sôbre qualquer matéria.

§ 19 Nas Convenções Regionais p
Nacionais, o observador será deslgna-,
do, respectivamente, pelo Presidente
do Tribunal Regional Eleitoral ou
pelo Presidente do Tribunal Supertcr
Eleitoral.
§ 29 Não poderão ser designados
para as funções
referidas
neste
artigo:
I - os candidatos e seus parentes,
ainda que por afinidade, até o segundo grau íncíusíve;
H os membros efetivo- e suplentes de Dlretôrios dos Partidos:
ur - as autoridades e Iuncionàrios que desempenhem
cargos
ou
funções de confiança do Poder Executivo;
IV os ocupantes de cargos que
incidam nas condições previstas no
§ 49 do artigo seguinte desta lei.
S 39 A falta de comparecimento do
observador não impede a realização
da convenção.

Art. 50. Nas eleições previstas nes-

te Capítulo, o Ministério Público,

00

qualquer eleitor no partido a que
fôr filiado, poderá impugnar, perante a Comissão Executiva competente, o registro de candidatos.
S 1'-' A impugnação será feita dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
após o encerramento do registro de
candidatos, tendo êstes igual prazo
para contestar a Impugnação.
§ 29 Decorrido o prazo de contestação, o Diretório competente decidirá nos 3 (três) dias subseqüentes.
§ 3 9 Expirado o prazo referido n«
parágrafo anterior sem decisão
da
Comissão Executiva,
a Impugnação
será apresentada
diretamente
8..U
órgão competente da Justiça Eleitoral, que dela conhecerá, nos sermos
do artigo seguinte e seu § i", come
se fôsse recurso.
§ 4 9 Não poderá apresentai' impugnação ao registro de
candidato o
membro do Ministério Público que,
nos quatro enoa <anteriores, tenha
disputado cargo eletivo, integrado rnretórío partidário ou exercido atlvidade polítíco-partddárta .
Art. 51. Caberá recurso:

l,iJ- para o Juiz Eleítcrat:

á)

do indeferimento do regtatro de

candidato ao Diretório Muntcipaí ou
a delegado à Convenção Regtonal ;
b) da decisão sõbre impugnaçao de
candidato às funções
indicadas nu
letra anterior:
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II para o Tribunal Regional
Eleitoral:
a) do ato denegatório de ree'tstrn
de candidato ao Diretório Regional
ou a delegado à Convenção Nacional;
b) da decisão sôbre impugnação de
candidato às funções apontadas na
letra "a" dêste número.
III - para o
'I'rlbunal Bupertor
Eleitoral:
a) do ato que negar registro a condidato ao Diretório Nacional:
b) da decisão sôbre Impugnação de
candidato ao Diretório Nacional .
§ 19 O recurso será apresentado,
mstruído e fundamentado, diretamente ao órgão competente da J1.15ttce Eleitoral, no prazo de 3 (tres)
dias, contados da imediata publicaçào do ato ou da decisão na Imprensa oficial local, ou de sua comunicação, contra recibo, ao interessado.
~ 29 Independentemente de Jntdmacão, o interessado poderá oferecer razões, nos 2 (dois) dias seguintes ao
da mterpcsíção de recurso, e o órgão
partãdárto, nesse mesmo prazo, eustentará a sua decisão.
§ 39 O Juiz Eleitoral, ü 'I'ríbuual
Regional e o Tribunal Superior Etettoral terão o prazo de 5 (ctncc) 'lias
para o- julgamento, tndependentemente de publicação de pauta, dos re~
cursos de que trata êste artigo.
Art. 52. Os candidatos aos Diretórios Municipais, Regionais I.': Nacionais cujo registro seja denezado, poderão ser substdtuídoa no urazo o,t:;
I - 5 (cinco) dias, contados do ato
do Diretório que o indeferiu, se não
houver recurso para a .Justíca Eleitoral;
Ir - 3 (três) dias, contados da. G.e~
cisão do Juiz ou Tribunal Eleitoral,
conforme o. caso, no recurso contra
o ato denegatório do registro.
Art. 53, Em qualquer convenção,
conslderar-se-á eleita, fU1 toda 511<3.
compostcâc, a chapa
que alcançar
80% (oitenta por cento) um votos
válidos apurados.
§ 19 Contam-se CGIDO válidos os
votos em branco.
§ 2° Se houver uma só carga, será
considerada eleita em tôda sua composição, desde que atcance 20% (vinte por cento), pelo menos, da votação
válida. apurada.

§ 3 Q Não se consütutrã o diretório se deixar de ocorrer a votaçao
prevista no parágrafo anterior.
§ 49 Os suplente" considerar-se-ao
eleitos com a' chapa em que esttverem inseritos, na ordem _ue SU!1 colocação no pedido de registro.
§ 59 Se, para a eleição do diretório e escolha das delegados, e respectivos suplentes, tiver sido registrada mais de uma chapa que venna a
receber, no mínimo, 20% (vinte por
cento) dos votos 'dos convencionaas,
os lugares a prover serão dívidídcs
proporcionalmente entre elas, ;r.'ee:l:chidos por seus candidatos, na ordem
de colocação no pedido de rezistro ,
Aet.. 54 Os líderes dos partidos :POIítácos nas Câmaras Municipais, nas
Assembléias Legislativas, na câmara
dos Deputados e no Senado Federal
ínteerarâo como membros natos. com
voz "'e vot~ nas suas deliberações, respectivamente, os Diretorlcs Municlpais, Regionais e Nacíonaia.
Art. 55. Os Diretórios elett ):; pelas
Convenções Municipais, Regionais e
Nacionais, de acôrdc com esta lei, se
constituirão, incluído O líder;
I - o Diretório Munícípal, de 9
(nove) a 21 (vinte e um) membros;
Ir o Diretório Regional, de 21
(vinte e um) a 31 (trinta. e um)
membros;
UI - o Diretório Nacional, de 31
(trinta e um) a 51 (cinqüenta e um)
membros.
,§ 19 No Diretório Nacional haverá,
pelo menos, um membro eleito ele
cada seção partidária rcgtcnat .
§ 29 Na constituição dos seus D!retórlos, os partidos políticos deverão
procurar, quanto possível, a pa~'ticl
paçâo das catego-Ias profissi.on,:us.
~ 39 Os Diretórios Regíonais c :r.... a
danais
fixarão, 60 (sessenta) dias
antes das respectivas convenções, ()
número de seus futuros membros, observado o disposto neste artigo,
-§ 49 Os Diretórios Regíonats fixa1'8,0 até 45 (quarenta e cinco) dias
ant:'es das convenções munlclpats, o
número de membros dos diretórios
municipais, comunicando, imediata!mente, a êstes e
Justiça Eleitoral,
a sua deliberação.
à

Art. 56. Os diretórios eleitos Da
forma desta lei considerar-se-âo empossados,
automàtlcamente, "rés a
proclamação dos resultados das respectivas convençues.
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Parágrafo Ul1lCO. Durante o perlo-do de mandato dos membros dos Diretórios, permanecem, enquanto não
substituídos, os delegados e os suplentes eleitos juntamente cem equê-

leso
Art.

57.

Os Dlretórlos terão

f,U-

plentes em número equivalente a :!.!3
(um terço) dos seus membros.
Parágrafo único. Os suplentes s.erão convocados pelo Presidente do
Dlretórío, para substituírem, nos casos de impedimento ou vaga, os
membros efetivas com os quais se
elegeram, observada a ordem de colocação na respectiva chapa
Art. 58. O Presidente da Convenção convocará ,)5 Diretórios elel tos, e
empossados, para,
em lOCA.l, dia e
hora que fixará, escolherem, dentro
em 5 (cinco) dias, as respectivas Comissões Executivas, que t-erão a seguinte composição:
I - Comissão Executiva Munioípal:
um presidente,
um vlce-prealdcnte.
um secretário, um tesoureiro e o líder da bancada na Câmara Municipal;
II - Comissão Executiva Regional:
um presidente, um prlmeíro e um
segundo vice-presidentes, um secretário-geral, um secretário, um tesoureiro, o líder dn. bancada na Assembléia Legislativa e dois vogais;
III Comissão Executiva Nacional: um presidente, um primeiro, um
'segundo e um terceiro vice-presidentes, um secretário-geral, um primeiro
e um segundo secretários, um primeiro e um segundo tesoureiros, os líderes de bancada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal e quatro
vogais.
â
19 Nos 'I'erritóiráos Federada, a
inexistência do líder de bancada será
suprida por mais um vogal na Comissão Executiva.
§ 29 Juntamente com os membros
da Comissão Ex-ecutiva serão escolhidos suplentes para exercício em casos de impedimento ou vaga.
§ 39 Nos casos a que se refere a
uarte final do parágrafo anterior, 0S
membros eleitos da Comissão Executiva serão substituídos segundo a
ordem decrescente de colocação, convocando-se suplentes na medida em
que seja necessário para completar n
composição do órgão.

~ 4.9 Cada pai tido poderá credenclar, respectivamente:
:r: __ 3 (três) delegados perante o
.Juízo Eleitoral:
Ir - 4 (quatro) delegados perante
o Tribunal Regional;
!II - 5 (cinco) delegados perante
''> Tribunal Superior Eleitoral.
~ 59 Os delegados serã..ry registrados
no órgão competente da .rustrca Eleitoral, a requerimento no presidente
«o respectivo diretório.
§ 6-" O,:;: delegados credenciados pelos
Diretórios .Nacionais representarão o
partido perante quaisquer Tribunais
ou Juízos Eleitorais; os credenciados
pelos Diretórios Regionais, somente
perante o Tribunal Regional c os Juizos Eleitorais do respectivo Estado ou
Território Federal; e os credenciados
pelo Diretório Municipal, somente perante o Juízo Eleitoral da Zona.
o

Art. 59. Para os Estados, onde não
houver Diretório Regional organizado.
a Comissão Executiva do Diretório
Nacional designará uma Comissão
provisória, constituída de 7 (sete)
membros, presidida por um dêles, indicado no ato de designação, que se
incumbirá, com a competência de r»retórlo e de Comissão Executiva Regional, de organizar e dirigir, .dentro
de 60 (sessenta) dias, a Convenção
Regíonal .
:§ 19 Onde não houver Dlretórío
Municipal organizado,
a Comissão
Executiva Regional
designará uma
comissão
provisória de 5
(cinco)
membros, eleitores do Município, sen .
do um dêles o presidente, a qual se
incumbirá de organizar e dirigir a
Convenção,
dentro de 30 (trinta)
dias, e exercerá as atribuições de Diretório e de Comissão Executiva locais.
~ 29 Quando fôr dissolvido o Diretório Nacional ou Regional será
marcada convenção para, dentro de
30 (trinta) dias, eleger o nôvo órgão.
Nesse perí-odo dirigirá o partido uma
Comissão
Provisória, corr,
podêres
restritos à preparação da. convenção.
'§ 3° Na hipótese do parágrafo anterior, se faltar menos de um ano
;para o término de
mandado
no
órgão dissolvido, a Comissão Provisória o completará. Nesse caso, deverá ter o mesmo número de membros fixado para o Diretório, repre-
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.sentando-se as correntes partidárias
na proporção verificada na Conven-ção,

Art. 60 . .As Comissões Executivas
dos Diretórios Municipais, Regionais
e Nacionais cabe convocar as conven-çõee que, com a assistência e na conformidade das instruções da JUstiça
Eleitoral, deverão escolher os candidatos a cargos eletivos, respectiva-mente, dos Municípios, Estados e Ter'rttôríos Federais, e tomar outras deliberações previstas no estatuto do
partido.
Parágrafo único. Em. município de
mais de 1 (umj milhão de habitantes, a Convenção Municipa-l para es'colha de candidatos a cargos eletivos
será convocada pela Comissão Exe-cutiva Regional.
Art. 61. Para efeito do disposto no
artigo anterior; constituem a Convenção Municipal:
I - os membros do Diretório Municipal;
II - os vereadores, deputados e
senadores com domicílio eleitoral no
Município;
UI - os delegados à Convenção
Regional;
IV 2 (dois) representantes de
-cada diretório distrital organizado;
V - um representante de cada departamento existente.
Parágrafo único. Em municípios de
-maís de 1 (um) milhão de habltan-ces, constituem a Convenção Muni-cípal .
t -

os mandatários indicadas no
número II do "caput" dêste artigo;
II .- os d-elegados dos diretórios de
unidades administrativas ou zonas
'eleitorais equiparadas a Muntcípzo,
-escolhídos na forma prevista no arü-go 40 desta lei, no que couber.
TíTULO V
Da Filiação Partidária

Al't. 62. Sômente poderão filiar-se
aos Partidos os brasileiros:
I - que estiverem no gôzo dos di'reltos políticos;
II .- que não tenham sofrido suspensão de seus direitos políticos, com
-tundamento em Ato Institucional.
Art. 63. A filiação partidária farse-á em fichas padronizadas, forneci-das .pela .Justdça. Eleitoral.

4&

Art. 64, O cidadão inscrever-se-á
no Diretório do Município em que
fór eleitor.
Parágrafo único. Não existindo Diretório Municipal, o interessado íns»revcr-sc-ã no Diretório Regional OU
junto à Comissão Provisória a que
"e refere o § 19 do art . 59.
Art. 65. A fícha de filiação será
preenchida e assinada pelo eleitor, em
3 (três) vias.
§ 19
Qualquer eleitor filiado aO
partido poderá impugnar pedido de
filiação
partidária, no prazo de 3
(três) dias da data do preenchimento da ficha, assegurando-se ao impugnado igual prazo, para contestar.
§ 2'" Esgotado o prazo para co~
testação, a Comissão Executiva decrdirá dentro de 5 (cinco) dias.
§ 3" Da decisão denegatória de filiação, que será sempre motivada,
cabe recurso direto à Comissão Executiva Regional, a ser interposto dentro de 3 (três) dias, salvo na primeira hipótese do parágrafo único do
artigo anterior, quando caberá recurso, no mesmo prazo, à Comissão Executíva Nacional.
,§ 4 9 Deferida a filiação, a Comissão Executiva enviará, dentro de 3
(três) dias, as fichas à Justiça Eleitoral que, após conferi-las e autenticá-las, arquivará a primeira via,
devolverá, no mesmo prazo, a segunda à Comissão Executiva Municipal,
e entregará a terceira ao filiado. .
§ 5'" Considerar-se-á deferida a fIIlação, caso a Comissão Executiva não
se pronuncie dentro do prazo referrdo no ~ 29.
:§ 6" Na hipótese
do
parágrafo
úníco do artigo anterior, a ficha de
filiação partidária será enviada ao
Tribunal Regional Eleitoral, para os
fins de que trata o § 49 dêste artigo.
,§ 79 Onde inexistir Dir~tório .Mu~
niclpal, a primeira via da ficha fícara
arquivada no cartório da zona elettoral do filiada, e a segunda ser a
devolvida à Comissão Executiva Reglonal, que a transferirá à Comissão
Provisória municipal.
Art. 66. Ao receber as fichas de filiação, o escrivão eleitoral tomará as
seguintes providências:
I - verificará a autenticidade dos
dados delas constantes;
II - submetê-Ias-á, em caso de
verificação da regularidade. ao visto
do Juiz Eleitoral, para os efeitos mencionados no j 4'" do artigo anterior;
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UI anotará, no fichário geral
dos eleitores da Zona, a data da filiação e a sigla do partido.
Art. 67. O filiado que quiser desligar-se do partido fará comunicação escrita à Comissão Executiva e
ao Juiz Eleitoral da Zona.
§ 1Q Após decorridos 2 (dois) dias

da data da entrega da comunicação,
o vínculo partidário tornar-58-á extinto, para todos os efeitos.
§ 29 A

Justiça Eleitoral poderá de-

terminar de ofício o cancelamento da
filiação partidária, quando verificar a
sua coexistência em outro partido.

*

39 Desligado de um partido e rjIiado a outro, o eleitor só poderá candidatar-se a cargo eletivo após ,) de-o
curso do prazo de 2 (dois) H,n'JS da
data da nova filiação.
Art. 68.
Transferido o título do
eleitor para outro município, em
qualquer Estado cu 'I'errttórío Fp.,..
deral, a Justiça Eleitoral retirará a
respectiva ficha de filiação e 3: remeterá ao nôvo domicílio eleitoral,
dando ciência à Comissão Executiva
que tenha admitido o filiado.
Parágrafo 'Único. Na hipótese prevista neste artigo a Comissão Executiva remeterá ao órgão correspondente do Partido no nôvo município,
a via da ficha de filiação partidária
em seu poder.
Art. 69. O cancelamento da filiação partidária verificar-se-á, automàtíoamentc, nos casos:
I de morte;
H de perdas dos direitos políticos;
IH de
suspensão dos direitos
políticos nos têrmos do número lI.
do art. 62;
IV - de expulsão.
Parágrafo único. Será, ainda, excluído do Partido o filiado que se
desinteressar da atividade partidária,
pela falta de comparecimento sem
causa justificada por escrito, em cada
oportunidade, a 3 (três) convenções
consecutivas.
TÍTULO VI
Da Disciplina partidária
CAPÍTULO I

Da Violação dos Deveres Partidários

Art. 70. Os filiados ao partido que
faltarem a seus deveres de disclplí-

na, ao respeito a princípios programáticos, à probidade no exercido demandatos ou funções partidárias, ficarão sujeitos às seguintes medidas
disciplinares:
I - advertência;
II - suspensão por 3 (três) a ]2·
(doze) meses;
IH - destttuíção de função em
qn-gão partidário;
IV - expulsão.
,§ 1" Aplicam-se a advertência e a
suspensão às infrações primárias de'
falta ao dever de disciplina.
§ 2" Incorre na destituicão de função em órgão partidário '0 responsável por improbidade ou má exação
no seu exercício.
§ 39 Ocorre a expulsão por inobservância dos prtncíplos programáticos,
infração às disposições desta lei ou
qualquer outra em que se reconheça
extrema gravidade.
§ 49 As medidas disciplinares de
suspensão e destituição implicam na
perda de qualquer delegação que o
membro do partido haja recebido.
§ 5° A expulsão somente poderá ser
determinada por maioria absoluta de
votos do órgão competente do partido.
§ 69 Da decisão que impuser pena
disciplinar caberá recurso, com efeito
suspensivo, para o órgão híeràrquícamente superior.
§ 7" Da decisão absolutória haverá recurso de ofício, para o órgão'
hieràrqulcamente superior.
Art. 71. Poderá ocorrer a dlssolucão de diretório ou a destituição de
Comissão Executiva, nos casos de:
I violação do Estatuto, do programa ou da ética partddárta, bem
como de desrespeito a qualquer dellberação regularmente
tomada. pelos
órgãos superiores do Partido;
II - Indíscí plina partidária.
§ 19 A dissolução ou destituição sômente se verificará mediante deliberação por maioria absoluta dos mem-.
bras do Diretório Imediatamente superior.
§ 2Ç1 Da decisão cabe recU1:SO, no'
prazo de 5 (cinco) dias, para o Díretório híerárq uícamente superior e,
para a Convenção Nacional, se o ato
fôr do Dlretório Nacional.
§ 3'" As decisões proferidas em grau
de recurso serão irrecorríveis.
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CAPíTULO II

Da

Perda do Mandato pOT
Infidelidade Partidária

Art. 72. O Senador, Deputado Fe-deral, Deputado Estadual ou Vereador
que, por atitude ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o Partido sob cuja
legenda fõr eleito, perderá o mandato.
Parágrafo único. Equipara-se a renúncia, para efeito de convocação do
respectivo suplente, a perda de mandato a que se refere este artigo.
Art. 73, Consideram-se diretrizes
legitimamente estabelecidas às que
forem fixadas pelas Convenções ou
Diretórios Nacionais, Regionais ou
Municipais, convocados na forma do
estatuto e com observância do quorum da maioria absoluta.
§ 1" As
diretrizes estabelecidas
pelos órgãos de direção partidária serão arquivadas no prazo de 10 (dez)
dias:
I se emanadas das Convenções
-ou Diretórios Nacionais, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral;
II - se emanadas das Convenções
-ou Diretórios Regionais, nas Secretarias dos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; e
In - se emanadas das Convenções
-ou Diretórios Municipais, nos cartórios dos respectivos Juízos eleitorais.
§ 2" Os órgãos partidários não po-derão traçar diretrizes contrárias às
-estabelecidas pelos que lhes foram
.superíores.
§ 3" Da deliberação que estabelecer
-diretríz ou disciplina de voto, pode-rá o Interessado interpor recurso, no
prazo de 5 (cinco) dias, diretamente
.ao diretório partidário de hierarquia
superior,
§ 49 Se considerar necessário,
Di-retórlo poderá enviar cópia do apêlo
-e dos documentos que o instruem ao
-órgão recorrido, para aduzir as suas
razões, no prazo de 5 (cinco) dias, a
.contar da data do recebimento.
~ 59 Findo o prazo, com ou sem
raz-ões, o Diretório julgará o recurso,
'dentro em 15 (quinze) dias.
§ -69 O recurso não tem efeito suspensivo.
Art. 74, Considera-se também des-cumprimento das diretrizes legltdma-
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mente estabelecidas pelos órgãos de
direção partidária:
I deixar ou abster-se propositadamente de votar em deuberacão
parlamentar;
II - criticar, fora das reuniões reservadas do partido, o programa ou
as diretrizes partidárias;
In - fazer propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro
partido, ou de qualquer forma, recomendar seu nome ao sufrágio do elei"orado; e
IV - fazer aliança ou acôrdc com
os filiados de outro partido.
Art. 75. A perda de mandato do
parlamentar será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação
do Partido, ajuizada no prazo de 30
(trinta) dias, contados:
I - da investidura do representado
no cargo eletivo, se o ato que possa
caracterizar a infidelidade partidária
tiver sido praticado após o registro
de sua candidatura, e antes da posse; e
II - do conhecimento do ato que
caracterize a infidelidade partidária,
se posterior à posse.
Art. 76. São partes legitimas para
ajuizar a representação perante a
Justiça Eleitoral, os Dlrctórloa Nacional, Regional e Municipal, ou suas
Comissões Executivas, para. decretação de perda do mandatc de Benarjor
ou Deputado Federal, de Deputado
Estadual e de Verador, se deixarem
o Partido sob cuja legenda foram diplomados, ou se daqueles orgias ou
respectivas convenções ti ver emanado a diretriz descumprlcla .
§ 19 Se, d-ecorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, não hcuver sido
ajuizada a. representação,
poderá esta ser proposta, nos 30
(trinta) dias subseqüentes:
I pelo Diretório Nacional, no
caso de perda de mandato de Deputado Estadual ou de diretriz emanada da Convenção ou do Diretório Regional; e
II pelo Diretório Regional, roa
caso de perda de mandato de Vereador ou de diretriz emanada da
Convenção ou da Diretório Municipal.
§ 2" Quando se tratar de Senador
ou Deputado Federal, mesmo que a
diretriz descumprida seja do Dirctorio
ou da Convenção Regional, somente
o Diretório Nacional pode represen-
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tar ao Tribunal Superior Eleitoral,
depois de decidir sôbre a pr'ocedênda do pedido, devidamente inst-ruído,
que lhe encaminhar (J Diretório Regional.

Art. 77. Quando se tratar de ato
de infidelidade praticado por Verea-

dor, a representação de que trata o
art. 75 somente poderá ser auresentada mediante a aquiescência. prévia
da Comissão Executiva Regional, cuja
decisão será irrecorrível.
Al't. 78. O processo e julgamento
da representação do Partido Político,
para a decretação da perda do mandato do parlamentar que tiver praticado ato de infidelidade partidária.
caberá:
I - ao Tribunal Superior Eleitoral,
se a representação fôr dirigida con-

tra Senador ou Deputado Federal;
II - ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação fôr dirigida
contra Deputado Estadual ou Vereador.
Art. 79. A representação, dirigida
ao Tribunal competente, deve conter a exposição dos fatos e o fundamento de direito, concluindo por pedir a decretação de perda do mandato.
Parágrafo único. A representação
será instruída, quando fôr caso, com
certidão de teor da diretriz partidária devidamente arquivada.
Art. 80. Feita a citação do representado terá êstc o prazo de 10 (dez)
dias, para contestar o pedido.
Art. 81. Em seguida, o relator designaráaudiência de Instrução, sendo facultada às partes a produção das
provas que indicaram na representação e na contestação.
Art. 82. Finda a instrução, o relator dará vista, sucessivamente, ao representante e ao representado, para
razões finais, no prazo de 5 (cinco)
dias, ouvindo-se a seguir, no mesmo
prazo, o Procurador Eleitoral.
§ 1Q Esgotados os prazos, o Relator
terá 20 (vinte) dias para ordenar a
inclusão do processo na pauta de julgamento do Tribunal.
§ 29 Na sessão de julgamento, após
o relatório, cada uma das partes e o
Procurador Eleitoral
poderão,
no
prazo improrrogável de 20 (vinte)
minutos, sustentar oralmente as suas
razões.
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§ 3" Na redação e publicação da
acórdão observar-se-á o disposto nos
arts. 273 e 274 da Lei nv 4.737, de
15 de junho de 1965.
Art. 83. Do julgamento da representação pelo Tribunal
Superior
Eleitoral ou pelos Tribunais Regiopróprio
nais, cabem embargos ao
Tribunal, se houver pelo
menos 2
(dois) votos divergentes.
§ 1" Os embargos serão opostos no
prazo de 3 (três) dias da publicação
do acórdão, perante a Secretaria do
Tribunal, e juntos aos autos, independentemente de despacho.
§ 2" Feita a distribuição, que não
pod-erá recair no Juiz que tiver anteriormente relatado o fettc, os autos
serão conclusos ao nôvo Relator, que
admitirá ou não os embargos, em 24
(vinte e quatro) horas.
§ 39 Se não fôr caso de embargos,
o Relator decidirá de plano, cabendo
desta decisão agravo de petição para
o Tribunal, em 48 (quarenta e oito)
horas da publicação do despacho denegatório, para julgamento na primeira sessão.
I§ 4q Admitidos os embargos, abrirá
a Secretaria vista
ao embargado,
para impugnação no prazo de 3 (três)
dias.
,§ 5 Q Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a secretaria abrirá
vista ao Procurador Eleitoral, para
opinar no. prazo de 3 (três) dias.
§ 6q No julgamento dos embargos
observar-se-á o disposto nos §§ P, 2<;'
e 39 do artigo anterior.
Art. 84. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais em grau de
embargos ou se incabíveis, das que
julgarem ortgtnàriamente a representação, caberá recurso especial para o
Tribunal Superior Eleitoral, quando:
I ~ forem proferidas contra expressa disposição de lei;
II ~ ocorrer divergência na Interpretação de lei entre dois ou mais
Tribunais Eleitorais.
Parágrafo único. No processo e julgamento do recurso especial, observar-se-á o disposto nos arts. 278 e
279 da Lei nv 4.737, de 15 de julho
de 1965.
Art. 85. Serão recebidos com efeito suspensivo os recursos previstos
nos arts. 83 e 84 desta lei.
Art. 86. O órgão do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral inter-
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virá em todos os têrmos do processo,
para fiscalizar a fiel aplicação da lei.
podendo inclusive interpor recurso.
Art. 87. No que não conta-arfar o
disposto no presente Capitulo, será
observado subsidíàrlamente, no Pl'Ccesso e julgamento, o Código de Processo Civil.
Art. 88. Julgada procedente a 'iepresentação, por decisão transitada
em julgado ou de que não caiba recurso com efeito suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa da casa
legislativa a que pertencer o rejresentado, a oual declarara imediatamente a parda do mandato.
TÍTULO VII

Das Finanças e da Ccntrürüiâuiie
dos Partidos

Art. 89. Os Partidos organizarão
as respectivas finanças, com vista às
suas finalidades, devendo, em conseqüência, tncltnr nos seus estatutos
preceitos que:
I habilitem fi, fixar e rL}Jl..UaT as
quantias máximas que poderão despender na propaganda partldárla e
na de seus candidatos;
II - fixem os ürmt es das contribuições e auxílios de seus filíedcs ,
§ 1" Os Paviados deverão manter
rigorosa escrituração de suas receitas e despesas, indtcand r-Ihea a origem e aplicação.
§ 2'-' Os livros ele contabíüdade do
Diretório Nacional serão abertos, encerrados e rubricados, em tôdas as
fôlhas, no Tribunal Superior Eleitoral.
'§ 39 O Tribunal Re17Íon'1.J Eleitoral
e o Juiz Eleitoral exercerão a mesma atribuição quant-o aos livros de
contabilidade doa DIretórios do reepectdvo Estado cu 'I'errttório. e dos
diretórios murucip.us elas -espectívaa
zonas.
Art. 90. Os Part.ídos 581'3.0 obrigados a enviar, anualmente, à Jw:t:ç'a
Eleitoral, o balanço
fiuance.ro do
exercício findo.
Art. 91. E' vedado :-lOS Partfdcs:
I receber, direta. ou indiretamente, contrtbutcao ou auxílio pecuniário ou estimável em dmheíro,
inclusive através de publicidade de
qualquer espécie, procedente de pessoa ou entidade estrangeira;
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II - receber recurso de autoridade
ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas nos números I e Il
do art. 95, e no art. 96;
IH - receber, direta ou Indiretamente, auxílio ou contribuição, ínclusive através de puhllctdade devqualquer espécie, de autarquias, emprêsas públicas ou concessícnárins de
serviço, sociedades de economia mista
e fundações ínstítufdas em virtude de
lei e para cujos recursos concorram
órgãos ou enLic\:1~le'5 governamentais:
IV recebe t·, direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contrtb.ucao, auxilí- ou recur .
eo procedente' de emprêsa privada,
de finalidade lucrativa, entidade de
classe ou slndícal ,
Art. 92. São ilícitos os recursos'
financeiros de que
trata o artigo
anterior, assim como os auxílios fl.'
contribuições, cuja origem não seja
mencionada ou esclareci-In.
Art. 93. A Justiça, Elcltcral exercerá fiscalização sôbra o mcvímento
financeiro dos
Partidos, compreendendo recebimento. depósito e apücação de recursos, inclusive escrituração contábil, Iazendo observar, Pll.tre outras, as seguintes normas:
I - obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem recursos Itnanceíros em campanhas políticas. determinados dirigentes dos Partádos e Comitês legalmente constituídos e registrados para fins -tettorats:
II - caracterização da responsabilldade dos dirigentes de Partidos e
Comitês, inclusive do t-soure'ro, que
responderão civil e criminalmente por
.
quaisquer irregularidades;
IH escrituração contábil, com
documentação que COmprove a entrada e saída de dinheiro .ru bens, r('cebidos e aplicados,
IV - obrlgatoríedade de ser conservada pelos Partldos e Comitês R
documentação comprobatória de suas
prestações de contas, por prazo não
mferlor a 5 (cinco) ancs:
V -~ obrtgatorled rdc de depositar,
no Banco do Bras.il, Caixas Eeonômlcas Federais e Eatadua.s o

5,1,

ciedades bancárias de economia mista, os fundos financeiros dos Partidos ou Comitês e, inexistindo êsses
estabelecimentos, no banco escolhido
pela Comissão Executiva, à ordem
conjunta de um dirigente e de um
tesoureiro do Partido;
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VI - obrigatoriedade de prestação
de contas pelos Partidos Político" e
Comitês, ao encerrar-se cada campanha eleitoral;
VII - organização de Comitês interpartidários de inspeção, bem como
publicidade ampla de suas conclusões e relatórios sôbre as investigações a que procedam;
VIII - obrigatoriedade de remess-r

das prestações de contas, de que trata o número VI, aos Comitês inter-

partidários de inspeção ou, aluda, as

comissões parlamentares de Inq.rérlto que solicitarem;
IX -

exigência de registro dos Co-

mitês que pretendam atuar nea campanhas eleitorais, bem assim dos res-

ponsáveis pelos recursos financeiros
a serem r-ecebidos ou apricadca; e
X - fixação, nos pleitos elettorals,
de limites para donativos, contribuições ou despesas de cada, Comitê.
§ 19 Os Comitês de que trata o rúmero I dêste artigo serão constituí.dos por partidários que não disputem
qualquer cargo eletévc .
§ 2Çl. Nenhum candidato a cargo
eletivo, sob pena de cassação do respectivo registro, poderá efetuar, individualmente, despesas de caráter
eleitoral, inclusive com alistamento,
arregimentação, propaganda e demais
atividades definidas pela Justiça
Eleitoral, devendo processar todos os
gastos através dos Partidos ou Comitês .
§ 3'? Os Tribunais Regionais Elei·torais determinarão o acesso da tê
das as agremiações
políticas
aos
meios de comunicação, mesmo a Diretórios que se encontrem em outra
jurisdição.
§ 4Çl O Tribunal Superior Eíeíboral
baixará instruções para o cumprimento do disposto neste ,P..' Ugc.
Art. 94. O Tribunal Superlor Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de denúncia de mandatário ou delegado do Pa-ttdo, com
firma reconhecida, ou de representação do Prccurador -Geral ou Regional, 0U de tniclacíva do Corregedor, determinarão :) exame -da escrituração de Partido e a apuração
de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias li. C;Ue,
em matéria flnancalra,
aquêles 'JU
seus filiados estejam snjettos .
Parágrafo único. O 'I'rrbunal Superior Eleitoral, sempre que julgar
converüente. mandara verificar se cs

Partidos estão observando os preceâtos legais e estatutárlos atinentes à
obtenção e aplícaçâo dos seus reCNrEOS.

TiTULO VIII
Do Fundo Partidárío

Art. 95. O fundo especial de assístência financeira aos Partidos Pclítícos será constituído:
I - das multas e penalidades aplicadas nos têrmos do Código Eleitoral e leis conexas:
II - dos recursos financeiros que
lhe forem destinados por leí, em caráter permanente ou eventual;
III - de doações parttculares, tnclusíve com a finalidade de manter
o instituto a que se refere o artigo 118, número V.
Art. 96. A previsão orçamentária
de recursos para o fundo partidário
deverá ser consignada, no Anexo do
Poder Judícíárío, ao Tribunal Superior Eleitoral.
§ 19 Os créditos a que se referem
êate artigo e o número II do artigo
anterior serão reglstraclos no Tribunal de Contas e automàticamente
distribuídos ao Tesouro Nacional.
§ 29 O Tesouro Nacional, contabilizando-os como fundo partddárío,
colocará os créditos no
Banco do
Brasil S. A.,
trimestralmente, em
conta especial, à disposição do Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 97. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias, a
contar da data do depósito a que
se refere o § 2'? do artigo anterior,
fará a respectiva dlstríbuiçáo aos Diretórios Nacionais dos Partidos, obedecendo ao seguinte critério:
t -- 20% (vinte por cento) da total
do "fundo partddárto serão destacados
para entrega em partes iguais, a todos os Partidos;
Ir - 80% (oitenta P01' cento) serão
distribuídos proporcionalmente 8.0 r.úmero de mandatários que níverem na
Câmara dos Deputados.
Parágrafo único. Nos cálculos de
proporção a que alude êste artigo.
tomar-se-á por base a flllacào partidária que constar na diplomação dos
candidatos eleitos.
Art. 98. Da quota recebida, os Diretórios Nacionais redistríbuirão, dentro de 3D (trinta) dias, 80% (oiten-
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ta por cento) no mínimo, às suas
seções regionais, em proporção ao
número de representantes de que
estas dispuserem nas Assembléias Legislativas, observado o disposto no
parágrafo único do artigo anterior.
Parágrafo único. O Diretório Regional de Território
Federal
será
contemplado com a menor quota destinada a seção regional de Estado.
Art. 99. Da quota recebida, os Direiórtos Regionais, dentro de 3 (três)
meses, redlstríbuirão 60% (sessenta)
por cento) aos Diretórios Municipais
proporcionalmente ao numera de legendas federais que o Partido tenha
obtido na eleição anterior em cada
município ou em unidade administrativa a êle equiparada.
Art. 100. A existência de Diretórios Partidários será aferida pelo registro, dentro do prazo do mandato
partidário em órgão competente da
Justiça Eleitoral.
Art. 101. Em caso de cancel'tmento ou caducidade do registro do Diretório Nacional do Partido, a quota
que lhe caberia reverterá ao fundo
partidário; se as mesmas clrcunstânelas ocorrerem com o Diretório Re'glonal a reversão far-se-á em beneffcio do Diretório Nacional; e, se com
o Diretório Municipal, sua quota será
adjudicada ao Diretório Regional.
Art. 102. Os depósitos e movimentação do Fundo Partidário serão :"r-itos obrigatoriamente nos estabelecimentos de que trata o número V do
art. 93.
Art. 103. Os recursos não orcamentáríos do Fundo Partidário serão
recolhidos, em conta
especial,
no
Banco do Brasil S. A., à disposição
do Tribunal Superior ELeitoral €. por
êste incorporados ao produto da contribuição orçamentária,
para eíeíto
da distribuição prevista. no art. 97.
Art. 104. A aplicação das contribuições destinadas aos Diretórios será
decidida em reunião plenárla ,
Art. 105. Os recursos oríundcs de
Fundo Partidário serão aplicados:
I - na manutenção das sedes e
serviços dos Partidos, vedado opa·
-gamento de nessoal a qualquer titulo.
II - na propaganda doutrináría e
política;
III - no alistamento e sleiçâo;
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IV - na fundação e manutenção do
instituto a que se refere o número V
do art. 118.
Art. 106. Os partidos preatarãc
contas, anualmente, ao 'I'ribunal de
Contas da União, da aplicação dos
recursos recebidos no exercício anterior.
§ 19
k', prestações de con tas de
cada órgão (municipal, regíon 11 ou
nacional) serão
feitas em volumes
distintos e remetidos ao TribuTI3.1 Superior Eleitoral.
§ 29 O Tribunal Superior verificará se a aplicação foi realizada nos
têrmos do Código Eleitoral e desta lei
e, com relatório que verse apenas
sôbre êste assunto, encaminhará a
prestação de contas para exame e
julgamento do Tribunal de C0':1t3.S da
União.
§ 3 9 Os Diretórtos serão responsáveis pela aplicação dos recursos do
Fundo Partidário.
§ 4'1 A falta de prestação de contas ou a sua desaprovação, total ou
parcial, implicará na perda. do direito ao recebimento de no" as quotas e
sujeitará a
responsabiüdade CiVIl e
criminal os membros das Comissões
Executivas dos Diretórios faltosos.
§ 59 O órgão tomador de contas
poderá converter o julgamento.em
diligência, para que o Diretório 35
regularize.
§ 69 A Corregedoria
da Justiça
Eleitora1 poderá, a qualquer tempo,
proceder a investigação sôbre a aplicação do Fundo Partadárto, em esfera
nacional, regional 0"01 municipal, adotando as providências recomendáveís.
Art. 107. Contra resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral a respeito
do Fundo Partidário, os Diretórios
nacionais poderão opor reclamações
fundamentadas, dentro de 30 (trinta) dias, para a mesma instância judicial.
Art. 108. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções especiais
sôbre o Fundo Partidário P. sua aplicação.
Art. 109. Os Partidos gozarão de
isenção de ímpôsto de qualquer natureza € de gratuidade na publicação
de Atas das reuniões convocatórfas
para funcionamento de órgãos, documentos relativos à vida jurídíca e
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financeira e editais, súmulas ou pequenas notas informativas, na imprensa oficial

existente na cidade

onde tiverem sede seus órgãos de deliberação e direção, de acórdo com
instruções a serem badxadae pelo Tribunal Superior Eleitoral.
TÍTULO IX

Da Fusão e da IncorpomçflO
dos. Partidas

Art. 110. Por deliberação das convenções nacionais, dois ou mais Par-

tidos poderão fundir-se num só ou
incorporar-se um ao outro.
§ 19 No primeiro caso, observarse-ao as seguintes normas:
I - os Diretórios dos Partidos elaborarão projetos comuns de estatuto
e programa;

II -

os Partidos reunidos em uma

só convenção nacional, por maioria

absoluta, votarão os projetos e elegerão o Diretório Nacional que promo-

verá o registro do nôvo Partido.
§ 29 No caso de incorporação, caberá ao Partido que tiver a íniclatíva
de propô-la, deliberar pOT maioria
absoluta de votos, em convenção nacional, sôbre a adoção do estatuto e
do programa de outra agremiação.
Concordando com
aquêles, hr-sl?-á
em convenção nacional conjunta a
eleição do nôvc Diretório Nacíonal ,
TÍTULO

X

Da Extinção dos Partidos

Art. 111. Extinguir-se-á (y Partido
político por deliberação de 2/3 (doís
terços) dos membros da Convenção
Nacional, especialmente convocada a
qual requererá ao Tribunal Superior
eleitoral o cancelamento do seu registro.
Art. 112. Será cancelado o registro do Partido que, pOT sua ação, vier
a contrariar os principias referidos no
art. 59.
Art. 113. O cancelamento previsto
no artigo anterior só se tornará efetivo em virtude de decisão transitada
em julgado do Tribunal Superior
Eleitoral, proferida em processo regular, no qual se assegura ao Partido
interessado a mais ampla defesa.
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§ 19 São partes
legitimas para,
ajuizar a ação de
cancelamento (J
Procurador-Geral Eleitoral e o Diretório Nacional de Partédc Político.
§ 29 O Procurador-Geral Eleitoral
atuará de ofício ou mediante representação de qualquer elcitor .
§ 3'.' Observar-se-á, quanto ao rito,
o disposto nos arts. 79 a 83 desta lei.
Art. 114. Cancelar-se-á ainda o registro do Partido que não satísflzer
as seguintes condições:
I apresentação de
provas ao
Tribunal Superior Eleitoral de. que
constitui legalmente Diretórlcs Regionais em, pelo menos, 12 (doze) Estados;
H - eleição de 12 (doze) deputados
federais, distribuídos por 7 (sete) Estados, pelo menos;
IH votação de legenda de 5%
(cinco por cento) do eleitorado, em
pleito geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, em 7
(sete) Estados, com o minlmo de 7%
(sete por cento) em cada um dêles ,
§ te O cancelamento do registro do
Partido que não sablsf'tzec as condições previstas neste artigo, será processado de ofício, pelo Tribunal Superior Eleitoral, 30 (trinta) dias epós
a proclamação oficial do resultado
do pleito.
§ 29 O Tribunal Superior Eleitoral
sobrestará o andamento do processo
de cancelamento por 6 (seis) meses,
desde que o requeira o Partido que
estiver para se fundir ou 52 Incorporar a outro.
Art. 115. Cancelado o registro, o
Partido perde a personalidade jurídica, dando-se a seu patrimônio a destinação prevista no estatuto.
Parágrafo único. Se o cancelamento tiver como fundamento o disposto
no art. 112 desta lei o patrimônio
será incorporado ao fundo especial
de assistência financeira aos Partidos Políticos.

Art. 116. O 'I'rlbunal Superior Eleitoral dará conhecimento do cancelamento do registro aos Tribunais Regionais Eleitorais e fará publicar a
decisão, no prazo de 15 (quinze) dias,
no Diário da Justiça.
Art. 117. Cancelado o registro de
um Partido subsistem os mandatos
dos cidadãos eleitos sob sua legenda,
salvo se a extinção tiver sido decretada na forma do art. 112.
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TÍTULO XI

Das Disposições Gerais

Art. 118. Os Partidos terão função
permanente assegurada:
I ~ pela continuidade dos seus serviços de secretaria;
IX pela realização de conferências;
In pela promoção ao _menos
duas vêzes ao ano, no ámbito da circunscrição dos órgãos drrlgentes, de
congressos ou sessões publicas para
a difusão de seu programa, assegurada a transmissão gratuita pelas emprêsas de radiodifusão e telcvísão;
IV pela manutenção de cursos
de difusão da doutrina partidária,
educação cívica, alfabetização e formação e aperfeiçoamento de administradores municipais;
V - pela manutenção de instituto
de instrução e educação política.., destinado a formar, aperfeiçoar e renovar quadros e líderes Partidários:
VI - pela manutenção de bíblíotecas de obras políticas, sociais e econômicas; e
VII - pela edição de boletins ou
outras publicações.
Parágrafo único. A gratuidade da
transmissão e o programa de cursos
a que se referem os números UI e
V, serão regulados em Instruções do
Tribunal Superior Eleitoral, ouvida,
quando ao programa, a Comissão Nacional de Moral e Civismo de que trata o Decreto-lei nv 369, de 12 de setembro de 1969.
Art. 119. Nos registros de Senado
Federal, Câmara dos Deputados, Assembléias Legislativas ou das Cãrr.aras Municipais, o mandatário será
inscrito na representação do partido
sob cuja legenda se elegeu.
Art. 120. Com excecão dos casos
previstos nesta lei, é proibida exlstêncta de qualquer entidade com r.m
político ou eleitoral, sem que haja
satisfeito os requisitos
legais para
funcionar como Partido.
Parágrafo único. O Tribunal 'superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista de- denúncia de delegado de Partido, ou representação do Procurador-Geral ou
Regional, tomarão as medidas cabíveis para fazer cessar írnedíatamente as ações irregulares de qU8 trata
êste artigo.

Art. 121. Os servidores das SPCl'etarias dos Partidos contratados sob o
regime da legislação trabalhista, são
segurados obrigatórios do Instituto
Nacional de Previdência Social.
TÍTULO XII

Das Disposições Transitórias

Art. 122. As primeiras Convenções
Municipais, Regionais e Nacionais, a
partir da vigência desta lei, para eleição dos Diretórios Partidários de
grau correspondente, realízar-se-ão
respectivamente no terceiro domingo
do mês de janeiro, no quarto domingo do mês de março e no quarto domingo do mês de abril, do ano de
1972, cessando os mandatos dos atuais
titulares na data da posse dos seus
substitutos eleitos.
Parágrafo único. Os membros dos
Diretórios escolhidos nas convencôes
a que se refere o presente artigo,
exercerão os mandatos até a posse
de seus substitutos eleitos nas convenções que se realizarem no ano de
1975.
Art. 123. São válidas, para Lodos os
efeitos legais as filiações partldáriaa
feitas, em livros ou fichas, até c data da vigência desta lei.
§ 19 E' facultado a qualquer interessado promover, em substituição, a
sua filiacão através de ficha.
§ 29 Os Partidos recolherão dentro
de 30 (trinta) dias, aos órgàos competentes da Justiça Eleitoral, os Ilvros de registro de filiação partádária, para serem encerrados defini tivamente e arquivados.
,§ 31? Do que constar nos livros a
que se refere o parágrafo anterior, a
.Iustíca Eleitoral fornecerá certidão
ou cópia autêntica aos órgãos partidários que o requererem.
'
Art. 124. As disposições referentes
à perda de mandato não se aplicam
aos casos de infidelidade uartídária
verificados anteriormente à vigência
desta lei.
Art. 125. Nos diretórios e nas comissões executivas já constituídos à
data desta lei, poderão ser providos
os lugares criados e, ainda, nos casos de vaga ou impedimento de seus
membros, com titulares e suolentes
escolhidos pelos referidos colegiados
dentre os inscritos no quadro partidário.
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Art. 126. Os Partidos Politicos de-

verão elaborar, dentro do prazo. de um
ano, o ,seu Código de Ética Partidária,
a ser averbado, no registro de cada.
um, pelo Tribunal Superior Eteltoral,
Parágrafo único.
Igual providência incumbirá ao Partido que v-er a

ser registrado durante o decurso do
mesmo prazo.
Art. 127. O Tribunal Superior Elei-

toral
providenciará no sentido de
lhe ser creditado em conta especial
do Banco do Brasil S. A. o total (as
arrecadações feitas, até a data da vigência desta lei, em conformidade
com o disposto no número I do arti-

TÍTULO XIII

Das Disposições Finais

Art. 128. O Tribunal Superior Elei-

toral baixará, dentro de 60 (sessenta) dias, instruções para execução do
disposto na presente lei.
Art. 129. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 130. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei nc 4.740, de 15 de julho ce 19B5,
e respectivas alterações.
Brasília, 21 de julho de 1971; 1509
da Independência e 839 da Republica.
G.

go 60 da Lei nv 4.740, de 15 de julho

Eru::ÍLIO

de 1965.

Alfredo Buzaid

LEI N9 5.683 -

MÉDICI

DE 21 DE JULHO DE 1971

Altera a redação do art. 369 da Canso lidação das Leis do Trabalho, aprovaaa pelo Decreto-lei nl.) 5.452, de 1 de maio de 1943

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se~
gulntc Lei:
Art. 19 O art. 369 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-lei nv 5.452, de 1 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 369 A tripulação de navio ou embarcação nacional será
constituída, pelo menos, de dois terços de brasileiros natos.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos
navios nacionais de pesca, sujeitos à legislação especifica".
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 21 de julho de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
E!\.ÜLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
LEI N9 5.684 -

DE 23 DE JULHO
DE 1971

Dá nova redação aos arts. 4° e 1)0 da
Lei n° 4.838, de 10 de nocemoro ae
1965, que cria, no Ministério aa
Aeronáutica, o Quadro de GÍi<:!io2S
Aviadores da Reserva de 2a Classe
e dá outras providências.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Os arts. 4° e 6° da Cet numero 4.838, de 10 de novembro de

1965, que cria, no Ministério da

Ae~

rcnáutlca, o Quadro de Ofícíats Avia-

dores da Reserva de 2<1 Classe e da
outras providências, passam a VJgG~
rar com a seguinte redação:
"Art. 4° Os militares de que cogita
a presente lei terão suas oromoções
reguladas de modo que respeitem as
seguintes disposições:
a) os Asplrantes-a-Oflcial-Aviador,
as condições estabelecidas pata os
Aspirantes-a-Oficial-Aviador da Ai;l..
va:
b)
Os Segundos-Tenentes, desde
que na data do licenciamento do serviço ativo;
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I - tenham servido 3 três) anca
na situação de convocados;
II - tenham obtido conceito rawrável ao acesso".
"Art. 6° Os alunos que conclurrem
o C. F. O, A. R/2 e satisfizerem
as demais condições estabelecidas Pro
regulamentos próprios serão «ectarados Aspírantes-a-Ofícíal-Avíador ela
Reserva de Segunda Classe ó ccnv tcedes, na totalidade ou em parte,
para o serviço ativo da Fôrça Aérea
Brasileira, por um período de estágíc
de 2 (dois) anos.
§ 1° Por necessidade da serviço e
a critério do Ministério da ner mautíca, o período de convocação poderá
ser renovado, uma úníca vez, ptr
mais 1 (um) ano.
§ 2° No dia imediato ao em que
completar 3 (três) anos de convocação, deverá o convocado ser licenciedo, exceto quando estiver sub 'í1.1,d 1Ce.,
hospitalizado ou aguardando reforma.
Nos dois primeiros casos, o ltcencvamento deverá ocorrer logo após o ccaembaraço perante a Justiça cu a
alta do estabelecimento hospitalar.
~ 3° O período de convocação que
exceder 3 (três) anos, por estar o
militar sub nuiice ou hospítaltzado.
não será computado como serviço
ativo.
§ 4° Poderá ser licenciado a quatquer tempo o Oficial-Aviador da Reserva de Segunda Classe cuja t:-ETmanêncía no serviço ativo na FAB
seja considerada, pelo Ministro da
Aeronáutica, nociva à disciplina cu
prejudicial aos interêsses do servícc,
em virtude de faltas cometidas.
§ 5° Poderá, também, ser licencia."
do do Serviço Ativo, a pedido, co Oífcíal da Reserva que. tendo cump-tdo
mais da metade do período de estágio, requerer ao Ministro da A9!'C'"
náutica a sua desconvocação e cbtdver despacho favorável".
Art. 2° Esta lei entrará em vip,(,r
na data de sua publicação, revogaoas
as disposições em contrário.
Brasília, 23 de [ulhc de 1!?71;
150" da Independência e 83" c.ía
República.
EMÍLIO

0'.

MÉDICI

Márcio de Souza e Mello
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LEI N9 5.685 DE

DE

1971

23 DE JULHO

Concede aumento de vencimentos aoe
funcionários das Secretarias e ger:
viços A uaúiares do Poder Judiciário
da União e do Distrito Federal e dá
outras providencias.

o Presidente da República;
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Aos funcionários das Secretarias e dos Serviços Auxiliares dos
órgãos do Poder Judiciário da União
e do Distrito Federal, titulares de cargos de provimento efetivo de denominações idênticas às dos cargos do Poder Executivo da mesma natureza e
grau d.e responsabilidade, é concedido,
a partir de 19 de marco de 1971, Um
aumento de vencimentos em montante
igual ao do atribuido aos ocupantes
destes últimos pelo Decreto-lei núme1'0 1.150. de 3 de fevereiro de 1971.
Art. 29 Aos ocupantes de cargos
de provimento efetivo peculiares ao
órgão, sem similares nos Quadros do
Poder Executivo, é concedido, a partir
de 19 de março de 1971, um aumento
de vencimentos em montante igual ao
do atrtbuido aos níveis da escala de
vencimentos dos cargos do Poder Executivo, de acôrdo com a seguinte correspondência:
Símbolos
PJ; PJ-O; PJ-1 e PJ-2
PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-6
PJ-7
PJ-8
PJ-9
PJ-10
PJ-11

PJ-12

Níveis
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

PJ-14

11
10

PJ-15
PJ-16

09
08

PJ-13

Art. 39 Aos ocupantes de cargo!
em Comissão, oU efetivos de Direção é
concedido aumento, a partir de 19 de
março de 1971 também em montante
igual ao do atribuído aos símbolos de
escala de vencimentos dos cargos em
Comissão
do Poder Executivo, de
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acôrdo com a seguinte correspondência:
Símbolos

Níveis

PJ e PJ-O
PJ-1
PJ-2
PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-6
PJ-7

1-0
2-0
3-0

Art.

4-0
5-0
6-0
7-0
8-0

4Q OS aumentos concedidos

pelo Art. 29, da Lei nc 5.626. de lI?

de dezembro de 1970, aos ocupantes
dos cargos constantes
das relações
anexas à presente lei, serão reajustados a partir de 19 de março de 1971,

aos valôres decorrentes da aplicação
dos critértos fixados nos Arts. 29 e 39,
desta Lei.
Art.

59 Em decorrência da aplica-

ção desta Lei, os vencimentos de cargos auxiliares, isolados ou de carreira, não poderão ser superiores aos dos
respectivos cargos principais.
Art. 69 Aos inativos dos ôrgãoa a
que" se refere esta Lei, é concedido, a
partir também de 19 de março de 1971,

aumento de valor idêntico ao do deferido pelos artigos
anteriores, aos
funcionários em atividade, da mesma
denominação, e nível nos têrmos da
Lei nv 2.622, de 18 de outubro de 1955,
independentemente de
apostila aos
respectivos titulas.
Art. 79 Nos resultados decorrentes
da aplicação da presente lei serão desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 8,0 As despesas decorrentes da
aplicação desta lei correrão à conta
de recursos orçamentários, inclusive
da "Reserva de Contingência" prevista na Lei nv 5.628, de 19 de dezemnrc
de 1970.

Art. 99 Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 23 de julho de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis veuoso

Os anexos mencionados no art. 4 9
foram publicados no D. O. de 26
de julho de 1971.

LEGISLATIVO

LEI N9 5.686 DE

DE 3 DE scôszo

1971

Dá nova redação a dispositivos da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreta-lei n'? 5.452,
de 1 de maio de 1943, e dá outras
providéncias.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 O § 39 do art. 13 e o parágrafo único do art. 14 da,Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nv 5.452, de 1 de maio
de 1943, passam a vigorar com a se~
guíntes redação:
"Art. 13. ,.,
.
§ 39 Nas localidades onde não fôr
emitida a Carteira de Trabalho e Previdência Social poderá ser admitido,
até 30 (trinta) dias, o exercício de
emprêgo ou atividade remunerada P?l'
quem não a possua, ficando a empresa obrigada a permitir o comparecimenta do empregado ao pôsto de
emissão mais próximo.
Art, 14, .. ,
.

Parágrafo único. Inexistindo convênio com os órgãos indicados ou na
inexistência dêstes, poderá ser admitido convênio com sindicatos para Q
mesmo fim".
Art. 2Q O art. 16 e seu parágrafo
único, da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nv 5,452, de 1 de maio de 1943, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 16. A Carteira de Trabalho
e Previdência Social conterá, além da
número, série e data da emissão, os
seguintes elementos quanto ao portador:

r - fotografia de frente, de 3 x 4
centímetros, com data, de menos de
um ano;
TI - impressão digital;
III - nome, filiação, data e lugar
de nascimento e assinatura;
IV - especificação d9 documento'
que ti ver servido de base para a cnüssão;
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v - nome, idade e estado civil dos
dependentes
VI - Decreto de Naturalização, ou
data da chegada ao Brasil e demais
elementos constantes do documento de
Identidade de Estrangeiro, quando fôr
o caso;
VIr - contrato de trabalho e outros elementos de proteção ao trabalhador;
Parágrafo único. A Carteira de 'I'rabalho e Previdência Social será fornecida mediante a apresentação pelo
interessado, dos seguintes elementos:
a) duas fotografias com as características do item I;
b) certidão de idade, ou documento
legal que a substitua;
c) Decreto de Naturalização, quando rôr o caso, ou, se estrangeiro, carteíra de estrangeiro autorizado a
exercer atividade remunerada no Pais
e, quando se tratar de fronteiriço, o
documento de identidade expedido pelo órgão próprio;
d)
além das demais exigências,
quando se tratar de menor de 18 anos,
atestado médico de capacidade física,
comprovante de escolaridade e autorização do pai, mãe ou responsável Iegal e, na falta dêste, da pessoa sob
cuja guarda estiver o menor ou da
autoridade judicial competente;
e) prova de alistamento ou de quitação COm o serviço militar, dentro
dos limites da idade e validade previstos na legislação específica;
f) outro documento hábil que contenha os dados previstos neste artàgo".

Art. 39 O "caput" do art. 21 da
Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei nv 5.452, de
1 de maio de 1943, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço destinado a registros e anotações, o interessado deverá obter outra carteira,
conservando-se o número e a série da
anterior" .
Art. 49 Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO

G. MÉDICI

Júlio Barata

LEI N° 5.687 DE

DE 3 DE I\GÔS'l'O

1971

Concede aumento de vencimentos aos
funcionários da Secretaria - Geral
do Tribunal de Contas da União e
dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. l° Aos funcionários da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União titulares de cargos de
provimento efetivo de denominações
idênticas às dos cargos do Poder Executivo da mesma natureza é concedido a partir de 1° de março ãc 1971,
aumento de vencimentos em montante igual ao atribuído aos ocupantes
dêstes últimos pelo Decreto-lei número 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Art. 2° Aos ocupantes de cargos
de provimento efetivo peculiares do
Tribunal de Contas da União sem similares nos Quadros do Poder Executivo, é concedido, a partir de l° de
março de 1971, aumento de vencimentos em montante igual ao do atribuído aos níveis da escala de- vencimentos dos cargos do Poder Executivo, de acôrdo com a seguint s correspondência:
Símbolos
21
20

TC- 3
TC- 4
TC- 5
TC- 6
TC- 7
TC- 8
TC- 9
TC-IO
TC-ll
TC-12

19

18
17
16
J5
,4
13

12

Art. 3° Aos ocupantes de cargos
de direção, em comissão ou efetivos,
é concedido aumento, a partir de 1°
de março de 1971, também em montante igual ao do atribuído aos símbolos da escala de vencimentos dos
cargos da mesma natureza do Poder
Executivo, de acôrdo com a seguinte
correspondência:
TC-O

l-C

Art. 4° Os aumentos concedidos
pelo art. 2° da Lei ns 5.626 de 1°
de dezembro de 1970, aos cargos constantes da relação anexa à presente
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lei, serão reajustados, a partir de 10
de março de 1971, aos valôres decorrentes da aplicação dos cntenoe fixados nos artigos 2" e 3", desta lei.
Art. 5° Em decorrência da aplica-

ção
gos
ra,
dos

desta lei, os vencimentos de carauxiliares, isolados ou de carreinão poderão ser superiores aos
respectivos cargos principais.

Art. 6° Aos inativos do I'rtbunal
de Contas da União é concedido, a
partir também de 1" de março de
1971, aumento de valor idêntico ao do
deferido por esta lei aos fun nonáríos
em atividade, da mesma denominação
e nível, nos têrmos da Lei n'' 2.622,
de 18 de outubro de -,-955, indepen-

dentemente de apostila nos respectivos títulos.
Art. 7° Nos cálculos decorrentes da
aplicação da presente lei serão desprezadas as frações de cruzeiros.
Art. 8° As despesas decorrentes
da aplicação desta lei correrão à conta de recursos orçamentários inclusive da "Reserva de Contingência",
prevista na lei n'' 5.628, de 1° de dezembro 'de 1970.
Art. 9° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de lfi71;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

:O anexo mencionado no art. 4 9
foi publicado no D. O. de 3-8-71.

LEGISLATIVO

Executivo da mesma natureza e grau
de responsabilidade, é concedido, a
partir de 1° de março de 1971, um aumento de vencimentos em montante
igual ao do atribuído aos ocupantes
dêstes últimos pelo Decreto-lei número 1.150, de 3 de fevereiro de 1971.
Art. 2° Aos ocupantes de cargos de
provimento efetivo peculiares ao órgão, sem similares nos Quadros do
Poder Executivo, é concedido, a partir
de I" de março de 1971, um aumento
de vencimentos em montante igual ao
do atribuído aos niveís da escala de
vencimentos dos cargos do Poder Executivo, de acôrdo com a seguinte correspondência:
TC-2
TC-3
TC-4
TC-5
TC-6
TC-7
TC-8 TC-9 TC-IO -

Nível 22 (vinte e dois)
Nível 21 (vinte e um)
Nível 20 (vinte)
Nível 19 (dezenove)
Nível 18 (dezoito)
Nível 17 (dezessete)
Nivel 16 (dezesseis)
Nível 15 (quinze)
Nível 14 (quatorze)

Art. 3° Aos ocupantes de cargos em
Comissão é concedido aumento, a partir de 1° de março de 1971, também
em montante igual ao do atrfbuido
aos símbolos da escala de vencimentos dos cargos em Comissão do Poder
Executivo, de acôrdo com a seguinte
correspondência:
TC-O
Simbolo l-C
TC-3
Simbolo 4-C
TC-4
Símbolo 5-0
TC-7
Símbolo 8-C
TC-8 - Símbolo 9-C

Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 4° Os aumentos concedidos pelo
artigo 2°, da Leí n- 5.623, de 1° de dezembro de 1970, aos ocupantes dos
cargos constantes das relações anexas
à presente lei, serão reajustados, a
partir de I'' de março de 1971, aos valôres decorrentes da aplicação dos critérios fixados nos artigos 2° e 3° desta
Lei.
Art. 5° Em decorrência da aplicação desta Lei os vencimentos de cargos auxiliares, isolados ou de carreira, não poderão ser superiores aos dos
respectivos cargos principais.

Art. 1° Aos funcionários dos Serviços Auxiliares do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, titulares de cargos de provimento efetivo de denominação idêntica à dos cargos do Poder

Art. 6° Aos inativos do Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas do Diatríto Federal, criado pelo Decreto-lei
n- 378, de 23 de dezembro de 1968, é
concedido, a partir de 1° de março de

LEI N° 5.688 -

DE
DE 1971

3 DE AGÔSTO

Concede aumento de vencimentos aos
funcionários dos Serviços Auxiliares
do Tribunal de Contas do Distrito
Federal e dá outras providências.

o

Presidente da República
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1971, aumento de valor idêntico ao do

deferido pelos artigos anteriores aos
funcionários em atividade, da mesma
denominação e nível, nos termos da
Lei n'' 2.622, de 18 de outubro de 1955,
independentemente de apostila aos
respectivos titulos.
Art. 7° Nos resultados decorrentes
da aplicação da presente Lei serão
desprezadas as frações de cruzeiro.
Art. 8 0 As despesas decorrentes da
aplicação desta Lei correrão à conta
de recursos orçamentários previstos
na Lei n'' 5.641, de 3 de dezembro de
1970.

Art. 9° Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 3 de agôsto de 1971;
1509
da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

o anexo mencionado no art. 4-9
foi publicado no D. O. de 3-8-71.
LEI N9

5.689 -

DE 5 DE AGÔSTO
DE 1971

familiar mensal igualou Infertor a ::;
(três) salártos-míutmos,
5% (cinco por cento) do saláriomínimo vigente no Distrito Federal.
VI Averbacáo de documentos
constante do item IIl. Obervar-se-á
o que dispõe o -erei-oo item III, cem
a redução de 50% (cinqüenta per
cento) . "
2° o item III passa a ser item IV;
o item IV passa 3. ser Item V; o it8::TI
V passa a ser item VII, o item VI
passa a ser item VIII e o item VII
passa a ser item IX.
3° Redija-se, na No~a 3:
"itens I a VII em vez de itens 1
a V".
4.° - E' acrescida da seguinte Nota
que recebe o na 4:
"Nota 4 - As custas e emorumentos constantes dos itens JI]
e VI não estarão sujeitos à r-r-rração monetária a que se refere.
o art. 19,10 Decreto-lei n- 115,
de 25 de jenc.ro de 1967."
Art. 2° Esta leí entrara em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de
1971;
150 0 da Independência e 83<> da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Dá nova redação ti Tabele. !J do Decreto-lei n° 115, de 25 de janeiro
de 1967, que aorona o I.:,egi"henfo
de Custas da JUStiÇIZ do Distn:to
Federal e dá ontrr.ts proviiênc!cs.

o Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° A Tabela J.J, a que se refere o art. 1.0 do Decreto-lei n." 115, de
25 de janeiro de 1~}67, passa a vrger
com as seguintes modificações:
1 9) E' acrescida dos seguintes ítens:
"III - 'I'ranscrfçãn e inscrição ::'!.e
Instrumento de promessa de compra
e venda de ímôveís populares, financiados pelo Banco Nacional de Habttação (BNH) e adqulr.uos, Nlgmft,..
rlamente, da Sociedade de Habita.cãn
de Interêssa Social Ltda , (SHJS) Por
promitentes compradores com renda

Alfredo Buzaid

LEI

N9 5.690 DE

DE 5

DE AGÔSTO

1971

Dá a denominacáo de "Coaracy Nunes" à Usina~ Hidrelétrica da cachoeira do Paredão, no Território
Federal do Amapá.
O

Presidente da República,

FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 A atual Usina Hidrelétrica
em construção pela Companhia de
Eletricidade do Amapá - CEA - na
cachoeira do Paredão, no rio Araguari, no Território Federal do Amapá, passa a denominar-se Hidrelétrica Coaracy NUnes.
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Art. 29 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 5 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

LEI NQ 5.691 -

DE

DE

1971

10

DE

AGÔSTO

Autoriza o Governo do Distrito Federal a constituir a "Central de
Abastecimento de Brasília S. A. CENABRA", e dá outras providen-

cias.

o Presidente da República
Faço saber que O Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte LeI:
Art. 1.0 E' o Govêrno do Distrito
Fec' .rar au.c.dzado _ constituir uma
sociedade de economia mista, sob a
forma de sociedade por ações, denom naua -Oentr al d e d . 0 .te

Brasília S. A., que usará a SIgla
CENABRA, com sece e 101'0 em .erasíüa, Díst;
Fe
31
_,'-"u instalar e manter fil.ads,
"lelas e r"8presentações onde convier.

Art. 29 A CENAB:U\, cuja duraçâo é por
prazo indeterminado, Lerá
por objeto:
a)
construir, Instalar. exmícrar e
administrar Centrais de Abastecimento destinadas a operar como um centro polartzauor e eooruenaoor co
abastecimento de gêneros aümentacios
e íncentívador da prcuuçao agrtcora:
b) participar dos planos e programai> de abastecimento coordenados
pelo Govêrno Federal e ao mesmo
tempo promover e facilitar o intercâmbio com as demais Centrais de
Abastecimento;
C) firmar convênios, acôrüos, contratos ou outros tipos de tntercêmtno
com pessoas físicas ou junrnoes de
direito público ou privado, nacíonaís
ou estrangeiras, a fim de facilitar e
ou participar de atividades destinadas
a melhora do abastecimento de v1'OCl>Hl.,'S·

tü

desenvolvêr, em caráter especiar
ou sistemàtíco. estudos de natureza
técníco-económtca cauaxes de fornecer base a melhoria, aperfeiçoamento
d)

e inovações dos processos e tecmcas
de comerciaüzaçác. com vistas .10
abastecimento de gêneros anmenuctos.
Art. 31? O capital inicial mtnímo da
CENABRA será de CrS '2Q.OOü.OOUOO
(vinte milhões de cruzeirosr , devendo
o Distrito Federal SUbscrever 31 %
(cinqüenta e um por cento) do total
das ações.
~ L'l A sociedade terá participação
acionária de usuários de seus serviços bem como do Govêrno Federal
através da Companhia Brasileira de
Alimentos, nos têrmos previstos n03
Estatutos sociais da CENABRA.
§ 21? O capital da CENABRA poderá ser sucessivamente aumentado,
desde que o Distrito Federal mantenha sempre, no mínimo, a maioria de
51 % (cinqüenta- e um por cento) do
tot~l das ações.
§ SI? O Distrito Federal ou suas eutídades de administração indireta reahzarão O Capital subscrito em dínhei1'0, em bens ou outros valôres suscetíveis de avanacr pertinentes ao empreen-tmento, facultado ao primeiro.
a utilização para esse fim, oos recursos no Fundo criado pelo artigo '208 do
Decreto-lei no 82, de 26 de dezembro
de 1966.

Art. 41? A CENABRA será administrada na forma estabelecida por seus
Estatutos.
Art. 51? Os membros da Diretoria,
do Conselho p'iscal e de outros órgãos
da admmistraçào criados pelos Estatutoe assim como os empregados da
CEN ABRA, ao assumirem as suas
funções são obrigados a prestar. perante a sociedade, declaração de bens,
anualmente renovada.
Art. 6Q Ficam o Govêrno do Distrito Federal e a CENABR-A, quando
necessário à realização dos fins da sociedade. autorizados a contrair empréstimos e celebrar acôrdos, bem
como aceitar auxílios, doações e contribuições.
parágrafo único. Pa-ra a celebração
dos acôrdos e financiamentos externos haverá, em cada caso. e nos tôrmos da Constituição, autorízacâo do
Senado Federal:
Art. 79 O regime jurídico do pessoal da Clfa~ABRA é o da Oonsoíídacão das Leis ao Trabalho.

ATOS DO PODER

Art. 89 Aplica-se à CENABRA, na-quüc que não contrartar a presente
lei, a lei das sociertades por ações.

Art. 9 0 Esta lei entra em vigor na
data de sua oubücacào. revogadas as
disposições em contrárío .
Brasnía, 10 de agosto de 1971;
150 Y da Independencla e 839 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Aureao Buzaia
L. F. cime Lima
LEI N9 5. 692 -

DE

11 DE Jl.GÔSTO

DE 1971

.Fixa Diretrizes e Bases para o eilsino
de 19 e 29 graus, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segtrínte
Lei:
CAPÍTULO I

Do Ensino de 19 e 29 graus

Art. 19 O ensino de 19 e 29 graus
tem 'por objetivo geral proporcionar
.ac educando a formação neceasárta
.ao desenvolvimento de suas octenctalidades como elemento de auto-reahzação, qualíflcaçào para o trabalho e
preparo para
exercício consciente
da cidadania,
§ 19 Para efeito do que dispõem os
Arts. 176 e 178 da Constituição, e!Jtende-se por ensino primário a educação correspondente ao ensino de
primeiro grau e por ensino médio, o
de segundo grau.
§ 29 O ensino de 19 e 2Çl graus sere
ministrado obrígatóríamente na ltngua nacional.
Art. 29 O ensino de 19 e 29 graus
será ministrado. em estabelecimentos
criados ou reorganizados sob critérios
'que assegurem a plena utilização dos
seus recursos materiais e humanos,
'sem duplicação de meios para fins
idênticos ou equivalentes.
Parágrafo único. A organízaçâo administrativa, didática e disciplinar de
cada estabeleclmento do ensino será
regulada no respectivo regimento, a
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ser aprovado pelo órgão próprio do
sistema, com observância de normas
fixadas pelo respectivo Conselho de
Educaçâo.
Art. 39 Sem prejuízo de outras soluções que venham a ser adotadas, os
sistemas de ensino estímularao, no
mesmo estabelecimento, a oferta de
modalidades diferentes de estudos integradas por uma base comum e, na
mesma localidade:
a) a reunião de pequenos estabelecimentos em unidades mais amplas;
b) a entroaagem e a íntercompíementarfdade dos estabelecimentos de
ensino entre si ou com outras ínatítuíções sociais, a fim de aproveitar a
capacidade ociosa de Uns para suprir
deficiências de outros;
c) a organização de centras interescolares que reúnam serviços e disciplinas ou áreas de estudo comuna
a vários estabelecimentos.
Art. 49 Os currículos do 2ns1110 de
19 e 29 graus terão um núcleo ccmum, obrigatório em âmbíto nacional,
e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades
locais, aos planos dos estabelectmentos e às diferenças individuais dos
alunos.
§ 1
Observar -se-ão as seguintes
prescrições na definição dos conteúdos curriculares:
I - O Conselho Federal de G(juca~
çáo fixará para cada grau as matérías relativas ao núcleo comum definindo-lhes os objetivos e a ampU.
tude.
II - Os Conselhos de Educação relacionarão, para os respectivos sfstemas de ensino, as matérias dentre as
quais poderá cada estabelecimento escolher as que devam constituir a parte diversifícada.
IH - Com aprovação do ccmpetente. Conselho de Educação, o estabelecímento poderá Incluir estudos
não decorrentes de matérias relaciona das de acôrdo com o inciso anterior .
§ 29 No ensino de 19 e 29 graus darse-á especial relêvo ao estudo da Iíngua nacional, como instrumento de
eomunícaçáo e como expressão da cultura brasíleíra.
§ 39 Para o ensino de 29 grau, o
Conselho Federal de Educação fixara,
além do núcleo comum, o mínímc a
D

60

ATOS

DO

PODER

ser exigido em cada habilitação profís-Ional ou conjunto de habilitações
afins.
§ 49 Mediante aprovação do

Con-

selho Federal de Educação, os estabelecimentos de ensino poderão oreTecer outras hanlütações profissionais
para as quais não haja mínimos de
currículo previamente estabeíectdos

por aquêle órgão, assegurada a validade nacional dos respectivos estudos.
Art. 59 As disciplinas, áreas de es-

tudo e atividades que resultem das
matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e seqüência, constítutrâo para
cada grau o currículo pleno do estabelecimento .
§ 19 Observadas as normas de cada
sistema de ensino, o currrculc pleno
terá uma- parte de educação geral e
outra de formacâo especial, sendo organizado de modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a
parte de educação geral seja exclusíva nas séries iniciais e predominantes
nas finais;
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de formação especial.
§ 29 A parte de formação especial
de currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de
aptidões e iniciação para o trabalho,
nu ensino de 19 grau, e de habiütaç ã o profissional, no ensino de 29 grau;
b) será fixada, quando se destine
a Inlcíaçâo e habilitação profissional,
em consonância com as necessidades
do mercado de trabalho local o-r re
gional, à vista de levantamentos perfódicamente renovados.
§ 39 Excepcionalmente, a parte eS
pecial do currículo poderá assumir. no
ensino de 29 grau, _o caráter de aprofundamento em determinada ordem
de estudos gerais, para atender a aptidão especíríca do estudante, por Indicação de proressõres e orientadores,
Art. 69 As habilitações proftsstonaís
poderão ser realizadas em regime de
cooperação com as empresas.
Parágrafo único.
O estágio não
acarretará para as emprêsas nenhum
vínculo de emprego, mesmo que se
remunere o aluno estagiário, e suas
obrigações serão apenas as específicaR

R
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das no convênio feito com o -stabelecímento ,
Art. 79 Será obrigatória a Inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Fisica, Educação Artística e
Programas de Saúde nos currículos.
plenos dos estabelecimentos de 19 e
29 graus, observado quanto à primeira
o disposto no Decreto-lei nc 869, de 12.
de setembro de 1969.
Parágrafo único. O ensino religioso,
de matrícula facultativa, constltulrá,
disciplina dos horários normais dos
estabelecimentos oficiais de 19 e 29
graus.
Art. 89 A ordenação do currículo
será feita por séríes anuais de díscrpunas ou áreas de estudo organizadas
de forma a permitir, conforme o plano e as possibilidades do estabelecimento, a inclusão de opções que atendam às diferenças individuais dos alunos e, no ensino de 29 grau, ensejem
variedade de habilitações.
§ 19 Admitir-se-á a organização semestral no ensino de 19 e 29 graus e,
no de 29 grau, a matricula por disciplina sob condições que assegurem o
relacionamento, a ordenação e a seqüência dos estudos.
§ 29 Em qualquer grau, poderão organizar-se classes que reúnam al'1I::'O~
de diferentes séries e de equivalentes
níveis de adiantamento, para o ensino
de línguas estrangeiras e outras disciplinas, áreas de estudo '1 atividades
em que' tal solução se aconselhe.
Art. 99 Os alunos que apresentem
deficiências físicas ou mentais, os que
se encontrem em atraso considerável
quanto à idade regular de matrícula
e os superdctados deverão receber tratamento especial, de acôrdo com as
normas fixadas pelos competentes
Conselhos de Educação.
Art. 10. Será instituída obrlgatôrfamente a Orientação Educacional,
incluindo aconselhamento vooacioual,
em coperação com os professôres, a
ramílía e a comunidade.
Art. 11. O ano e o semestre letivos.
Independentemente do ano civil, terão, no mínimo, 180 e 90 dias de trabalho escolar efetivo, respectívamente, excluído o tempo reservado às provas finais, caso estas sejam adotadas.
§ 19 Os estabelecimentos de ensino
de 19 e 29 graus funcionarão entre Ob
. períodos letivos regulares para, além
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de outras atividades, proporcionar estudos de recuperação aos alunos de
aproveitamento insuficiente e mlnístrar, em caráter intensivo, dtscípünae,
áreas de estudo e atividades planejadas com duração semestral, bem como
desenvolver programas de aperfeiçoamente de proíessôres e realizar cursos
especíaís de natureza supletiva.
§ 29 Na zona rural, o estabelecímen-,
to poderá organizar Os períodos leV··
vos, com prescrição de férias nas épo.cas do plantio e colheita de safras,
conforme plano aprovado pela cerapetente autoridade de ensino.
Art. 12. O regimento escolar regu ...
lará a substituição de uma díscipuna,
área de estudo ou atividade por- outra
.a que se atribua idêntico ou equivalente valor formativo, excluídas as qU8
resultem do núcleo comum e dos mínimos fixados para as habilítacôes
profissionais .
Parágrafo único. caberá aos COn::;~
lhos -de Educação fixar, para os estabelecimentos situados nas reapeotdvaa
jurisdições. Os critérios gerais que deverão presidir ao aproveitamento de
estudos definido neste artigo.
Art. 13. A transferência do aluno
de um para outro estabelecimento
far-se-á pelo núcleo comum fixado em
âmbito nacional e, quando fôr o <::a30,
pelos mínimos estabelecidos para as
habtlítações profissionais, conforme
normas baixadas pelos competentes
Conselhos de Educação.
Art. 14. A verificação do rendímen ..
to escolar ficará, na f-orma regfmental, a cargo dos estabelectmentoa.
compreendendo a avaliação do ap-o.
veitamento e a apuração da assíduí.dade.

19 Na avaliação do aproveitaenento, a ser expressa em notas ou meu...
oõe.. preponderarão os aspectos qualitativos sôbre as quantitativos ê OS
resultados obtidas durante 'J período
letivo sôbre os .sa prova Jmal, case
-esta seja exigfda..
§ 29 O aluno de aproveitamento in ..
suficiente poderá obter aprovação
.medtante estudos de recuperação pro..
porcionados obrígatóriamente pelo estabelecimento.
§ 39 Ter-se-á como aprovado quauto à assiduidade:
a) o aluno de freqüência igual 0\1
superior a 75% na respectiva dísciplí'na, área de estudo ou atividade;
§

b) o aluno de freqüência Infertor a
75% que tenha tido aproveltamentn
superior a 80% da escala de notas OU
menções adotadas pelo estabelecímen..
to;
c) o aluno que não se encontre na
hipótese da alínea anterior, mas com
freqüência igualou superior ao minimo estabelecido em cada sistema de
ensino pelo respectivo Conselho da
Educação, e que demonstre melhoria
de aproveitamento após estudos a ti..
tuto de recuperação.
§ 49 Verificadas as necessárias eon..
diçôes, os sistemas de ensino pod erão
admitir a adoção de errtérfos que parmítam avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos elementos de
idade e aproveitamento
Art. 15. O regimento escolar poderá admitir que no regime seriado, a
partir da 7~ série, o aluno seja matrículado com dependência de uma
ou duas disciplinas. áreas de estudo
ou atividades de série antertorv ríesde que preservada a seqüência do
currículo.
Art. 16. Caberá aos estabelecimen..
tos expedir os certificados de condu...
são de série, conjunto de dísotplinaa
ou grau escolar e os diplomas ou certificados correspondentes às habilita..
ções profissionais ele todo r ensino de
29 grau, ou de parte dêste.
parágrafo único. Para que tenham
validade nacional, Os diplomas e oertífícados relativos às habilitações p"'0P
üsslonais deverão ser registrados em
órgão local do Ministério da Educação e Cultura,
o

j

CAPÍTULO II

Do Ensino de 19 Grau

Art. 17. O ensino de 19 grau destlna-se à formação da criança e do
pré-adolescente variando em contendo e métodos segundo a" fases de desenvolvimento dos alunos.
Art. 18. O ensino de 19 grau terá
a duração de ottc anos letivos e compreenderá, anualmente, pelo menos
720 horas de atividades.
Art. 19. Para o ingresso no ensino
de 19 grau, deverá o aluno ter a idade
mínima de sete anos.
§ 19 As normas de cada sistema
disporão sôbre a possibilidade de ín-
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gl'8SS0 no ensino de primeiro grau de

CAPíTULO IV

alunos com menos de sete anos de
idade.

Do Ensino Supletivo

29 Os sistemas de ensino velarão
para que as crianças de idade ínrcrior a sete anos recebam cenveníente
educação em escolas maternais, jor§

dins de infância: e instituições equl-

valentes.
Art. 20. O ensino de 19 grau será
obrigatório dos 7 aos 14 anos, ca-

bendo aos Municípios promover, anuatmente, o levantamento da população que alcance a idade escolar e proceder à sua chamada para matricula.
Parágrafo único. Nos Estados, 110
Distrito Federal, nos Territórios e nos
Munícípíos, deverá a administração

do ensino fiscalizar o cumprimento
da obrigatoriedade escolar e incentivar a freqüência dos alunos.
CAPÍTULO In

Do Ensino de 29 Grau

Art. 21: O ensino de 29 grau destina-se à formação integral do adcIescente.
Parágrafo único. Para ingresso no
ensino de 29 grau, exigir-se-á a conclusão do ensino de 19 grau ou de
estudos equivalentes.
Art. 22. O ensino de 29 grau terá
três ou quatro séries anuais. conforme
previsto para cada habilitação, compreendendo, pelo menos, 2.200 ou 2.900
horas de trabalho escolar efetivo, respectdvamente,
Parágrafo único. Mediante aprovação dos respectivos Conselhos de Educação, os sistemas de ensino poderão
admitir que. no regime de matricula
por disciplina, o aluno possa concluir
em dois anos no mínimo, e cinco no
máximo, os estudos correspondentes
a três séries da escola de 29 grau.
Art. 23. Observado o que sõbre
assunto const.e da legislação própria:
a) a conclusão da 3:). série do en·
sino de 29 grau, ou do correspondente no regime de matrícula por disciplinas, habilitará ao prosseguimento
de estudos em grau superior;
b) os estudos correspondentes à 411série do ensino de 2° grau poderão,
quando equivalentes, ser aproveitados
em curso superior da mesma área ou
de áreas afins.

°

Art. 24. O ensino supletivo terá.
por finalidade:
a) suprir a escolorlzaçâo regular
para os adolescentes e adultos que
não a tenham seguido ou concluido
na ida de própria:
b) proporcionar, mediante repetida
volta à escola, estudos de aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino regular notado ou em parte.
Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem organizados nos vários sistemas
de acôrdo com as normas baixadas
pelos respectivos Conselhos de Educação.
Art. 25. O ensino supletivo abrangerá. conforme as necessidades a
atender, desde a iniciação no ensino
de ler, escrever e contar e a Iormacào
profissional definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos.
§ 19 Os cursos supletivos terão estrutura. duração e regime escolar que
S2 ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a
que se destinam.
~ 29 Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a
utilização de rádio, televisão, correspendência e outros
os de comunícaçâo que permitam alcançar o
maior número de alunos.
Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante do núcleo comum, fixado peío
Conselho Federal de Educacão. hamlitando ao prosseguimento de estudos
em caráter regular, e poderão, quando
realizados para o exclusivo efeito de
habilitação profissional de 29 grau,
abranger somente o mmímo estabelecido pelo mesmo Conselho.
§ 19 Os exames a que se refere êste
artigo deverão realizar-se:
a) ao nível de conclusão do ensino
de 19 grau, para os maiores de 18
anos;
b) ao nível de conclusão do ensino
de 29 grau, para os maiores de 21
anos.
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2º Os exames supletivos ficarão
a cargo de estabelecimentos oficiais
ou reconhecidos indicados nos vários
sistemas, anualmente, pelos respectdvcs Conselhos de Educação.
§ 3º Os exames supletivos poderão
ser unificados na [urtsdiçâo de todo
um sistema de ensino, ou parte cesto.
de acôrdo com normas especiais baixadas pelo respectivo Conselho de
Educação.

A
2'7. Desenvolver-se-ao, ao nivel de uma ou mais das quatro últimas séries do ensino de 1º grau. curses de aprendizagem. ministrad-os a
alunos de 14 a 18 anos. em complementação da escolartzaçâo regular. e,
a esse nivelou ao de 2º grau, cursos
mtensívos de q'tal'ftcaçâo proftssíonal.
Parágrafo Ul1lCO. OS cursos de
aprendizagem e os de qualificação darão direito a prosseguimento de estudos quando incluírem disciplinas. áreas
de estudo e atividades que os tornem
equivalentes ao ensino regular. conforme estabeleçam as normas dos varios sistemas,
Art. 28. Os certificados de aprovação em exames 'supletívos e os relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão expedidos pelas instituições que os mantenham.
CAPÍTULO V

Dos Proteeeôree e Especialistas
Art. 29. A formação de professôres
e especialistas para O ensino de 1º e
29 graus será feita em níveis que se
elevem progressivamente, ajustandose as diferenças culturais de cada região do Pais, e com orientação que
atenda aos objetivos específicos de
cada grau, às características das
dlscípünas, áreas de estudo ou atividades e às fases de desenvolvimento
dos educandos,
Art. 30. Exigir-se-á como formação
mínima para o exercício do magistério:
a) no ensino de 1Q grau, da l~ à 4~
séries, habilitação específica de 29
grau;
b) no ensino de 19 grau, da 11} à 8E!séries, habilitação especifica de grau
superior, ao nível de graduação. representada por licenciatura de 19 grau
obtida em curso de curta duração;
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c) em todo o ensino de 1Q e 29
graus, habilitação específica obtida
em curso superior de graduação correspondente a licenciatura plena.
§ 1º Os professôres a que se refere
a letra "a" poderão lecionar na 5a e 6a
séries do ensino de 1Q grau se a sua
habilitação houver sido obtida em
quatro séries ou, quando em três mediante estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão,
quando fôr o cas-o, formação pedagógica.
~ 21? Os proressôres a que se refere
a letra b poderão alcançar, no exercicio do magistério, a 2~ série do ensino de 21? grau mediante estudos adicionais ccrresncndentes no mínimo a
um ano letivo.
§ 31? Os estudos adicionais referidos
nos parágrafos anteriores poderão ser
objeto de aproveitamento em cursos
ulteriores.
Art. 31. As licenciatura-s de to grau
e os estudes adicionais referidos lia
21? do artigo anterior serão ministrados nas universidades e demais
instituições que mantenham cursos de
duração plena.
Parágrafo único. As licenciaturas
de te grau e os estudos adicionais, de
preferência nas comunidades menores. poderão também Ser ministradas
em faculdades, centros, escolas, institutos e outros tipos de estabelecimentos criados ou adaptados para êsse
fim, com autorização e reconhecimento na forma da Lei.
Art. 32. O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo adequado
às ceractertstícas especiais dêsse tipo
de ensino, de acôrdo com as normas
estabelecidas pelos Conselhos de Educação.
Art. 33. A formação de administradores, píanejadores, orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso
superior de graduação, com duração
plena ou curta, ou de pós-graduação.
Art. 34. A admissão de professôres
e especialistas no ensino oficial de 19
e 21? graus far-se-á por concurso púbhco de provas e titulas, obedecidas
para inscrição as exigências de formação constantes desta Lei.
Art. 35. Não haverá qualquer dlsüncão, para efeitos didáticos e técnicos, entre os professôres e especía-

*

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

listas subordinados ao regime das leis
do trabalho e os admitidos no regime
do serviço público.
Art. 36. Em cada sistema de ensino, haverá um estatuto que estruture a carreira de magistério de 19
e 29 graus, com acessos graduais e sucessivos, regulamentando as disposições específicas da presente Lei e
complementando-as no quadro da organização própria do sistema.
Art. 37. A admissão e a carreira
de professores e especialistas, nos estabelecimentos particulares de ensino
de 19 e 29 graus, obedecerão às disposiç~2s específicas desta Lei, às normas constantes obrígatõrtamente dos
respectivos regimentos e ao regime das
Leis do Trabalho.
Art. 38. Os sistemas de ensino estimularão, mediante planejamento
apropriado, o aperfeiçoamento e atualização constantes dos seus prcressôres e especialistas de Educação.
Art. 39. os sistemas de ensino devem fixar a remunera.cão dos uroressôres e' especialistas de ensino de 19
e 29 graus, tendo em vista a maior
qualificação em cursos e estágios de
formação, aperfeiçoamento ou especíalízação, sem distinção de graus escolares em que atuem.
Art. 40. Será condição para exercicio de magistério ou especlaüdade pe.,
dagógica o registro profissional, em
órgão do Ministério da Educaçã-o e
Cultura, dos titulares sujeitos à formação de grau superior.
CAPÍTULO VI

Do Financiamento

Art. 41. A educacâo constitui dever da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos 'I'errttórtos, dos Munícípios, das empresas, da família e da
comunidade em geral, que entrosarão
recursos e esforços para prom-ovê-Ia
e incentivá-la.
parágrafo único. Respondem, na
forma da lei, solidàriamente com o
Poder Público. pelo cumprimento do
preceito constitucional da obrigatoriedade escolar, os pais ou responsáveis
€ os empregadores de tôda natureza
de que os mesmos sejam dependentes.
Art. 42. O ensino nos diferentes
graus será ministrado pelos poderes

públicos e, respeitadas as leis que o
regulam, é livre à iniciativa partdcular-.
Art. 43. Os recursos públicos destinados à educação serão aplicados
preferencialmente na manutenção e
desenvolvimento do ensino oficial, de
modo que se assegurem:
a) maior número possível de oportunidades educacionais;
b) a melhoria progressiva do ensino, o aperfeiçoamento e a assistência ao magtstérío e eos serviços de
educação;
c) o desenvolvimento científico e
tecnológico.
Art. 44. Nos estabelecimentos oficiais, o ensino de 19 grau é gratuito
dos 7 aos 14 anos, e o de níveis ulteriores sê-lo-á para quantos provarem
falta ou insuficiência de recursos e
não tenham repetido mais de um ano
letivo ou estudos correspondentes no
regime de matrícula por disciplinas.
Art. 45. As instituições de ensino
mantidas pela iniciativa particular
merecerão amparo técnico e financeiro do Poder Público, quando suas
condícôes de funcionamento forem
julgadas satisfatórias pelos órgãos de
fiscalização, e a suplementação de seus
recursos se revelar mais econômica
para o atendimento do objetivo.
Parágrafo único. O valor dos auxílíos concedidos nos termos deste artigo será calculado com base no numero de matrículas gratuitas e na modalidade dos respectivos cursos, obedecidos padrões mínimos de eficiência escolar previamente estabelecidos
e tendo em vista o seu aprimoramento.
AJ.. t. 4ü. O amparo do Poder PÚblico a quantos demonstrarem aproveitamento e provarem falta ou insuficiência de recursos far-se-á sob forma de concessão de bôlsas de estudo.
Parágrafo umco. Somente serão
concedidas bôrsas de estudo gratuitas
no ensino de 1ÇI grau quando não houver vaga em estabelecimento oficial
que o aluno possa freqüentar com
assiduidade.
Art. 47. As emprêsas comerciais,
industriais e agrícolas são obrigadas
a manter o ensino de 19 grau gratuito para seus empregados e o ensino
dos filhos destes entre os sete e .)S
quatorze anos ou a concorrer para
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êsse fim mediante a contribuição do
salário-educação, na forma estahelecida por lei.
Art. 48. O salário-educação instituído pela Lei nc 4.440, de 27 de outubro de 1964, será devido por tôdas
as emprêsas e demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Previdência Social, ressalvadas as exceções previstas na legislação especifica.
Art. 49. As emprêsas e os proprietários rurais, que nâc puderem manter em suas glebas ensino para os
seus empregados e os filhos destes.
são obrigados, sem prejuízo do dísposto no artigo 47, a facilitar-lhes a
freqüência à escola mais próxima ou
a propiciar a instalação e o funcionamento de escolas gratuitas em suas
propriedades.
Art. 50. As emprêsas comerciais e
industriais são ainda obrigadas a assegurar, em cooperação, condições de
.aprendízagem aos seus trabalhadores
menores e a promover o preparo de
seu pessoal qualificado.
Art. 51. Os sistemas de ensino
atuarão junto às emprêsas de qualquer natureza, urbanas ou agrícoías,
que tenham empregados residentes em
suas dependências, no sentido de que
instalem e mantenham, conforme díspuser o respectivo sistema e dentro
das peculiaridades locais, receptores
.de rádio e televisão educativos para
o seu pessoal.
Parágrafo único. As entidades particulares que recebam subvenções ou
auxílios do Poder Público deverão colaborar, mediante solicitação dêste, no
ensino supletivo de adolescentes 6
adultos, ou na promoção de cursos e
outras atividades com finalidade educativo-cultural, instalando postos de
rádio ou televisão educativos.
Art. 52. A União prestará assístênda financeira aos Estados e ao Dístrito Federal para o desenvolvimento
de seus sistemas de ensino e organizará o sistema federal, que terá caráter supletivo e se estenderá por todo
o Pais, nos estritos limites das deríciências locais.
Art. 53. O Govêrno Federal estabelecerá e executará planos nacionais.
de educação que, nos têrmos do artigo
52, abrangerão os programas de ínidativa própria e os de concessão de
auxilias.
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Parágrafo umco. O planejamento
setorial da educação deverá atender
às diretrizes e normas do Plano-Geral do Govêrno, de modo que a programação a cargo dos órgãos da dire..
ção superior do Ministério da Educação e Cultura se integre harmônica...
mente nesse Plano-Geral.
Art. 54. Para efeito de concessão
de auxílios, os planos dos sistemas de
ensino deverão ter a duração de qua..
tI'O anos, ser aprovados pelo respectivo Conselho de Educacão e estar
em consonância com as normas e critérios do planejamento nacional da
educação.
§ 19 A concessão de auxílio federal
aos sistemas estaduais de ensino e
ao sistema do Distrito Federal visará
a corrigir as diferenças regionais de
desenvolvimento cóclo-econômlco, tendo em vista renda per capita e população a ser escolarizada, o respectivo estatuto do magistério, bem como a remuneração condigna e pontual
dos professôres e o progresso quantitativo e qualitativo dos serviços de
ensino verificado no biênio anterior.
§ 21? A concessão do auxílio financeiro aos sistemas estaduais e ao sistema do Distrito Federal fax-se-á mediante convênio, com base em planos.
e projetos apresentados pelas respectivas administrações e aprovados pelos
Conselhos de Educaçção .
§ 31? A concessão de auxílio flnanceiro aos programas de educação dos
Municipios, integrados nos planos estaduais, far-se-á mediante convênio,
com base em planos e projetos apresentados pelas respectivas administrações e aprovados pelos Conselhos de
Educação.
Art. 55. Cabe à união organizar (3,
financiar os sistemas de ensino dos
Territórios, segundo o planejamento
setorial da educação.
Art. 56. Cabe à União destinar re
cursos para a concessão de bôlsas de
estudo.
§ to Aos recursos federais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios acrescerão recursos próprios para o mesmo fim.
§ 29 As normas que disciplinam a
concessão de bôlsas de estudo decorrentes dos recursos federais. seguirão
as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação e Cultura, qUB
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poderá delegar a entidades municipais de assistência educacional, de
que trata o § 2Q do art. 62, a adjudicação dos auxílios.
§ 39 O Programa Especial de

aoi.

sas de Estudo (PEBE) reger-se-á por

normas estabelecidas pelo Ministério
do Trabalho e Previdência Social.
Art. 57. A assistência técnica da
União aos sistemas estaduais de ensíno e do Distrito Federal será prestada pelos órgãos da administração do
Mlnístêrlo da Educação e Cultura e
pelo Conselho Federal de Educação.
Parágrafo único. A assistência técníca incluirá colaboração e suprímento de recursos financeiros para preparação, acompanhamento e avaliaÇãO dos planos e projetos educacionais que objetivam o atendimento
uas prescrrçóes do plano setorial de
educação da União.
Art. 58. A legislação estadual supletiva, observado o disposto no artigo 15 da Constituição Federal, estabelecerá as responsabilidades do próprio Estado e dos seus Municípios no
nesenvolvímento dos direrentes graus
de ensino e disporá sôbre medidas
que visem a tornar mais ef'ícíente a
aplicação dos recursos públicos destínados a educação.
Parágrafo único. As providências de
que trata êste artigo visarão à progressiva passagem para 'a responsabilidade muníclpal de encargo e serviços dê educação, especialmente de 1<.>
grau, que pera sua natureza possam
ser realizados mais satísfatórtamente
pelas administrações locais.
Art. 59. Aos municípios que não
aplícarem, em cada ano, pelo menos
20% da receita tributária municipal
no ensino de 1Q grau aplicar-se-á o
disposto no art. 15, § 39, alínea t. da
Constituição.
Parágrafo único.
Os munícipioe
destmarão ao ensino de 19 grau pelo
menos 20% das transferências que lhes
couberem no Fundo de Participação.
Art. 60. E' vedado ao Poder PÚbücc e aos respectivos órgãos da adtuimstração indireta criar ou auxlüar financeiramente estabelecimentos
ou serviços de ensino que constituam
duplícaçáo desnecessária nu dlspersãc
prejudicial de recursos humanos, a
juizo do competente Conselho de
Educação.

Art. 61. Os sistemas de ensino e8~
tímularão as emprêsas que tenham
em seus serviços mães de menores de
sete anos a organizar e manter, diretamente ou em cooperação, tnclusrve
com o Poder Público, educação que
preceda o ensino de 19 grau.
Art. 62. Cada sistema de ensino
compreenderá, obrígatórtamente, além
ae servícos de aesíatêncía educacronar
que assegurem aos alunos necessitados condições de eficiência escolar
entidades que congreguem professóres e pais de alunos, com o objetiva
de colaborar para o eficiente functonamento dos estabelecimentos de ensmo.
§ 19 Os serviços de assistência educacional de que trata êste artigo destmar-se-ão ; de preferência, a garanttr o cumprimento da obrfgatoríedade
escolar e incluirão auxílios para a
aquisição de material escolar, transporte, vestuário, alimentação, tratamento médico e dentário e outras rormas de assístêncía famíltai .
§ 29 O Poder Público estimulará a
organização de entidades locais de
assistência educacional, conatítuídae
de pessoas de comprovada idoneidade, devotadas aos problemas sócioeducacionais que, em colaboração con.
a comunidade, possam tncumbrtr-se
di'l. execuçac total ou parcial d(Js ser..
viços de que trata êste artigo, assim
como da adjudicação de bôlsas de estudo.
Art. 63. A gratuidade da escola
oficial e as bôlsas de estudo oferecidas pelo Poder Público serão progressivamente substituídas, no ensino de2'1 grau, pela concessão de bôlsas sujeitas à restituição.
Parágrafo único. A restituição oe
que trata este artigo poderá fazer-se
em espécie ou em serviços profissionais, na forma de que a lei deterrmnar.
CAPÍTULO VII

Das Disposições Gerais
Art. 64. Os Conselhos de Educação
poderão autorizar experiências pedagógicas, com regimes dâversoa dos
prescritos na presente lei, assegurnndo a validade dos estudos assim realizados.
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Art. 65. Para efeito de registro e
exercício profissional, o Conselho Federal de Educação fixará as normas
de revalídacâo dos diplomas e certrücados das habilitações, eorrespondentes ao ensino de 29 grau, expedidos
por instituições estrangeiras. Art. 66. Ficam automàtdcamente reajustadas, quanto à nomenclatura, as
disposições da legislação anterior que
permaneçam em vigor após <i vigência da presente lei.
Art. 57. Fica mantido o regime especial para OS alunos de que trata
o Decreto-lei nv 1.044, de 21 de outubro de 1969,
Art. 68. O ensino ministrado nos
estabelecimentos militares é regulado por legislação especifica.
"
Art. 69. O Colégio Pedro n tntegrará o sistema rederaí de ensino.
Art. 70. As admínístracões dos sís-,
temas de ensino e as pessoas jurídicas de direito privado poderão instituir, para alguns ou todos os estabelecimentos de 19, e 29 graus por elas
mantidos, um regimento comum que,
assegurando a unidade básica estrutural e funcional da rêde, preserve a
necessária flexibilidade didática de
cada escola.
CAPÍTULO VIII

Das Disposições Transitórias

Art. 71. Os Conselhos Estaduais de
Educação poderão delegar parte de
suas atribuições a Conselhos de Educação que se organizem nos Munícipios onde haja cond' ções para tanto.
Art. 72. A implantação do regime
instituído na presente lei tar-oe.n
progressivamente, segundo as pecultarldadea, possibilidades e Iegtslaçàc de
cada sistema de ensino, com observânela do Plano Estadual de Implantação que deverá seguir-se a um planejamento prévio elaborado cara fixar
disciplias linhas gerais daquele,
nar o que deva ter execução Imediata.
Parágrafo único. O planejamento
prévio e o Plano Estadual de Implantação, referidos neste artigo, deverão
ser elaborados pelos órgãos propríoa
oo respectivo sistema de ensino, dentro de 60 dias o primeiro e 210 o se~
gundo, a partir da vigência desta Iet.

e
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Art. '13. O Ministro da Educação e
Cultura, ouvido o Conselho Federal
de Educação, decidirá das questões
suscitadas pela transição do regime
anterior, para o que se tnstdtui na
presente lei, baixando os atos que a
tanto se façam necessários.
Art , 74. Ficam integrados nos respectivos sistemas estaduais os estabelecimentos partácurare-s de enslno médio até agora vinculados ao sistema
federal.
Art. 75. Na implantação do regime
mstituido pela presente lei, observarse-âo as seguintes prescrições em relação a estabelecimentos onerais e
particulares de 19 grau:
I - as atuais escolas primárias deverão instituir, progressivamente, as
séries que lhes faltam para alcançar
o ensino completo de 19 grau.
II - os atuais estabelecímentcs que
mantenham ensino ginasial poderão
continuar a ministrar apenas as séries que lhes corr espondem, tedefímdas quanto à ordenação e à composiçâo curricular, até que alcancem as
oito da escola completa de 1Q grau.
II! - os novos estabelecimentos deverão, para fins de autorização, tndí ~
cal' nos planos respectivos a forma
pela qual pretendem desenvolver, imediata ou progressivamente, o ensino
completo de 1Q grau.

°

Art. 76. A iniciação para
trabalho e a habilitação profissional poderão ser antecipadas:
a) 310 nível da série realmente alcançada pela gratuidade escolar em
cada sistema, quando inferior à OItava;
b) para a adequação às condições
individuais, inclinações e idade .J{lS
alunos.
Art. 77. Quando a oferta de prt!fessôres, legalmente habilitados, nao
bastar para atender às necessidades
do ensino, permitir-se-á que lecionem,
em caráter suplementar e a titulo precário:
a) no ensino de 1Q grau, até a d'l'
série, os diplomados com habilttaçâo
para o magistério ao nível da 4~ sérte
de 29 grau;
b) no ensino de 19 grau, até a 6!l.
série, os diplomadas com habílitaçao
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para. o magistério ao nível da
rie de 2~ grau;

3~

sé-

c) no ensino de 29 grau, até a série final, os portadores de diploma
relativo à licenciatura de 19 grau.
Parágrafo único.

Onde e quando

persistir a falta real de prorsssõres,
após a aplicação dos crttértos esta
belecidos neste artigo, poderão ainda

lecionar:
a) no ensino de 19 grau, até a 6iil
série, candidatos que hajam éoncluído
a 8:). série e venham a ser prepara ,dos em cursos intensivos;
b) no ensino de 19 grau, até a 5<1
série, candidatos habilitados em exames de capacitação regulados, nOS válias sistemas, pelos respectivos Conselhos de Educação;
c) nas demais séries do ensino de
19 grau e no de 29 grau, candidatos
habilitados em exames de suficiência
regulados pelo Conselho Federal de
Educação e realizados em ínstítuíçôes
oficiais. de ensino superior indicados
pelo mesmo Conselho.
Art. 78. Quando a oferta de profeasôres licenciados não bastar para atender às necessidades do ensino, os profissionais diplomados em outros cursos de nível superior poderão ser l'egistrados no Ministério da Educação
e Cultura, mediante complementação
de seus estudos, na mesma área ,JU
em áreas afins, onde se inclua a rormação pedagógica, observados os cntéríos estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação.
Art. 79. Quando a oferta de profissionais legalmente habilitados para o exercícín das funções de direção
dos estabelecimentos de um sistema,
ou parte dêste, não bastar para atender as suas necessidades, perrnitír-se-a
que as respectivas funções sejam exercidas por professôres habilitados para
o mesmo grau escolar, COm axperiêncía de magistério.
Art. 80. Os sistemas de ensino deverão desenvolver programas especiais
de recuperação para os professôres
sem a formação prescrita no art. </,9
desta Lei, a fim de que possam atdnglr
gradualmente a qualificação exigida.
Art. 81. Os sistemas de ensino estabelecerão prazos, a contar da aprovação do Plano Estadual referido no

artigo 72, dentro dos quais deverão
os estabelecimentos de sua jurisdição
apresentar os respectivos regímentcs
adaptados à presente Lei.
Parágrafo único. Nos três primeiros
anos de vigência desta Lei, os estabelecímentos oficiais de 19 grau, que
nao tenham regimento próprio, regularmente aprovado, deverão reger-se
por normas expedidas pela admínístração dos sistemas.
Art. 82. Os atuais inspetores federais de ensino poderão ser postos
à disposição dos sistemas que necessitem de sua colaboração, preferencialmente daqueles em cuja jurisdicão estejam lotados.
~
Art. 83. Os concursos para cargos
do magistério, em estabelecimentos
oficiais, cujas inscrições foram encerradas até a data da publicação desta
Lei, serão regidos pela legislação 0Ítada nos respectivos editais.
Art. 84. Ficam ressalvados os direitos dos atuais diretores, inspetores,
orientadores e administradores de aStabelecímentos de ensino, estáveis DO
serviço público, antes da vigência da
presente Lei.
Art. 85. Permanecem, para todo :.
corrente ano, as exigências de idade
e os critérios de exame supletivo constantes da legislação vigente, na data
da promulgação desta Lei.
Art. 86. jrtcam assegurados os di ~
reitos dos atuais professôres, com registro definitivo no Ministério da
Educação, antes da vigência desta Lei.
Art. 87. Ficam revogados os artigos
de números 18, 21, 23 a 29, 31 a 65,
92 a 95, 97 a 99, 10-1 a 103, 105, :09,
110, 113 e 116 da Lei nc 4.024, de 20
de dezembro de 1961, bem como 13..s

disposições de leis gerais e especiais
que regulem em contrário ou de forma diversa a matéria contida na presente Lei.
Art. 88. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Brasília, 11 de agôsto de 1971;
da Independência e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
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LEI N9

5.693 -

DE

69

16 DE AGÔSTo DE 1971

Altera o item XXIX do artigo 89 da Lei n 9 5.108, de 21 de setembro de 1966,
q1M institui o Código Nacional de Transito

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lel:

Art. 19 O item XXIX do artigo 89 da Lei no 5.108, de 21 de setembro
de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 89 .................•••••••......•.•.•••••••••............••••....
XXIX - Efetuar o transporte remunerado, quando o veiculo nâo for
devidamente licenciado para êsse fim, salvo em caso de fôrça maior e com
permissão da autoridade competente
Penalidade: Grupo I, apreensão do veiculo e da Carteira Nacional de
Habilitação" .
Art. 29 Esta lei entrara em vígor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Brasília,
República.

de agôstc de

16

1971;

1509

da Independência e 839 da

EMILIO G. MÉDICI

A Lft eâo Buzaid

LEI

N9

5.694 -

DE 23 DE AGÔSTO DE

1971

Dá nova redação ao item I do § 49 do Art. 64 da Lei nr;> 3.807, de 26 de
açõsto de 1960, que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O item I do § 49 do Art. 64 da Lei nc 3.807, de 26 de agôsto
de 1960, que dispõe sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social, passa a
Vigorar com a seguinte redação:
"I - concessão de auxilio-doença ou de aposentadoria por m . .
validez ao segurado que, após ingressar no sistema da Previdência
Social, fõr acometido de tuberculose ativa, lepra, alienação mental,
neoplasía maligna, cegueira, paralisia irreversível e Incapacítante,
cardiopatia grave, doença de Parkínson, espondtloartrose anquílosante, nefropatia grave ou estados avançados de Paget (osteíte
deformante), bem como a de pensão por morte, aos seus dependentes;"
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
República.

23

EMíLIO

de agosto de
G.

MEDICI

Júlio Barata

~971;

1509

da

Independência

e

839

da

ATOS
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LEI NO? 5.695 -

DE

23 DE AGÔSTO DE 1971

MOdifica o Art. 19 do Decreto-lei nÇl 150, de 9 de fevereiro de 1967, que
dispensa de registro, no Serviço Nacional de Fiscalizacãc da Medicina
e Farmácia, os diplomas expedidos por Escolas ou Faculdades de Medicina e de Farmácia.

O Presidente da República,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.

F'

O Art. to do Decreto-lei nc 150, de 9 de fevereiro de 1967,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. Io Os diplomas expedidos por Escolas OU Faculdades
de Medicina, Farmácia e Odontologia, oficiais ou reconhecidas, ficam, para qualquer efeito, dispensados de registro no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia do Ministério da
Saúde" .
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dísposíções em contrário.
Brasília, 23 de agõsto de 1971; 150~ da Independência e 839 da
Repubnca ,
EliITLIO G. MÉDICI

F'. Rocha Lagôa

LEI N9 5,696 -

DE 24 DE AGÔSTO DE 1971

Dispõe sôbre o registro profissional de jornalista e altera a redação do § 59
ao art. 89 ào Decreto-lei no 972, de 17 de outubro de 1969.
O Presidente da R.epública

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 O registro de jornalista profissional, desce que requerido no
U')J ano contado da publicação desta lei, será deferido, mediante
a comprovação prevista no artigo 10 do Decreto-lei n.c 972, de 17 de outubro de hl69, e obedecido o disposto em seus parágrafos:
.1 - Aos que te encontravam no exercício da profissão a 21 de outuoro de 1969; ou
II - Aos que tenham exercido a profissão por 12 (doze) meses consecutivos em período anterior à data referida no inciso anterior.
Art. 29 O § 59 do art. Bv de Decreto-lei nc 972, de 17 de outubro de
1909, passa a vtgurar COm a seguinte redação:
"§ 5.0 O registro trancado suspende a titularidade e o r-xercicio das prerrogativas profissionais, mas pode ser revalidado mediante a _apresentação dos documentos previstos nos incisos II e
In do artigo 4.°" .
prazo de

Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília 24 oe agosto de 1971; 150.9 da Independência e 83.':1
da
Repúblíce..

EMÍLIO G.

MÉIlICI

Jlilio Barata
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LEI NO? 5. 6g7 -

DE 27 DE AGÔSTO
DE 1971

Dá nova redação aos artigos que
menciona da Lei n." 5.682, de 2]
Lei Orgânica
de iuúio de 1971 dos Partidos Politicos.

o Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacícnal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. L" Os artigos 8.", 30, 44, 59, 122,
123 e 124 da Lei n.v 5.682, de 21 de
julho de 1971 - Lei Orgânica dos
Partidos Políticos - passam a vígorar com a seguinte redação;
"Art. 8." Os fundadores do Partado, em número nunca inferior a 101
(cento e um), elegerão uma comíssão provisória de 7 (sete) ou maia
membros, que promoverá a publicação, na imprensa oficial, e, aSSIm
também, três vêzes, pelo menos, em
jornal de grande criculação no País
e em cada um dos Estados, do manifesto de lançamento, acompanhado
do programa e do estatuto, e se encarregará,
após, das providências
necessárias à obtenção do regtstro
na Justiça Eleitoral.
§ 1." O manifesto indicará o nome, a naturalidade, o número do título e da zona eleitoral, a profissão
e a residência dos fundadores e,
bem assim, a constituição da comissão provisória, e será encimado
pelo nome do Partido e respectiva
sigla.
§ 2." Não se dará denominaçao a
Partido utilizando nome de pessoa
ou suas derivações, nem de modo que
possa induzir o eleitor a engano ou
confusão com a denominação ou stgla de outro já existente, bem como
de entidade pública.
3." E' vedado ao nôvo Partido
adotar programa igual ao de outro
registrado anteriormente.
~ 4." Não poderão ser usados para.
designação
de partidos políticos
exístentes ou que se venham a organizar, nem utilizados para fins de
propaganda de qualquer natureza,
nomes, siglas, legendas e símbolos de
agremiações pactiuz.rras extintas.
5." Não se poderá utilizar desígnação ou denominação partidária,
nem se fará arregimentação de adeptos ou filiados, com base em credos
religiosos ou sentimentos de raça ou
classe. "
ê

ê
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"Art. 30.. Somente poderão partt-

clpar das Convenções partidárias

03

eleitores filiados ao Partido até 3
(três) meses antes de sua realização."
"Art. 44. NB. mesma data em que
se reunirem para eleger o Diretório
Regional os convencionais escolherão os delegados e respectivos SUa
plentes, em igual número, à Convenção Nacional, observado, quanto ao
registro dos candidatos, o prescrito
no artigo anterior.
L" O número de delegados de
cada Estado ou Território Federal
será correspondente até o dôbro da
respectiva
representação partidária
no Congresso Nacional. Caberá à
Direção Regional comunicar à Na..
cíonal o número de delegados qU6
tiver sido escolhido.
§ 2." E' assegurado aos Estados e
Territórios, onde o partido tiver diretório organizado, o direito a, no
mínimo, 2 (dois) delegados.
§ 3." Se, na eleição de que trata
este artigo, não se completar o numero previsto de delegados, caberá
ao diretório Regional eleito indicar
os demais, com os respectivos suplentes, atendidos os requisitos da
lei. "
"Art. 59. Para os Estados onde
não hou ver Diretório Regional organizado, a Comissão Executiva do
Diretório Nacional designará uma
Comissão provisória, constituída de
7 (sete) membros, presidida por um
dêles, indicada no ato de designação,
que se incumbirá, com a competência de Diretório e de Comissão Executiva Regional, de organizar e dirigir, dentro de 90 (noventa) dias, a
Convenção Regional.
§ 1." Onde não houver Diretório
Municipal organizado, a Comissão
Executiva Regional designará uma
Comissão provisória de 5 (cinco)
membros, eleitores do Município,
sendo um dêles o presidente, a qual
se incumbirá -íe organíaar e dirigir
a Convenção, dentro de 60 (sessenta)
dias, e exercerá as atribuições de Diretório e de Comissão Executiva locais.
2." Quando fôr dissolvido o Diretório Nacional ou Regional será
marcada convenção para, dentro de
60 (sessenta) dias, eleger o nôvo órgão. Nesse período dirigirá o partido uma comissão provisória, com
podêres restritos à preparação da
convenção.
ê

*
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parágrafo

anteriÕf;---se....taltar menos de um ano
para o térrnTho de mandato no órgão dissolvido, a Comissão Provísó..
ria o completará. Nesse caso, deverá
ter o mesmo número de membros
ffxado para o Diretório, representando-se as correntes partldárraa na
proporçao verificada na Convenção."
"Art. 122. As primeiras Convenções Municipais, Regionais e Nacionais, a partir da vigência desta lei,
para eleição dos Diretórios Partidários de grau correspondente, realízar-se-ão, respectivamente, no terceiro domingo do mês de janeiro, no
quarto domingo do mês de março 8
no quarto domingo do mês de abril,
do ano de 1972, cessando os mandatos dos atuais titulares na data da
posse dos seus substitutos eleitos.
§ 1.'" Somente poderão participar
das convenções municipais de que
trata o presente artigo os eleitores
filiados ao partido até 2 (dois) meses antes de sua realização.
Si 2.'" Os membros dos Diretórios,
escolhidos nas convenções a que se
refere o presente artigo, exercerão
os mandatos até a posse de seus
substitutos eleitos nas
convençóes
que se realizarem no ano de 1975."
"Art. 123. São válidas, para todos
os efeitos legais, as filiações partidá..
rias feitas, em livros ou fichas, até
o decurso do prazo previsto no parágrafo 2.'" dêste artigo.
§ 1.'" E' facultado a qualquer interessado promover. em substttuíçâo,
3, sua filiação através de ficha.
§ 2.'" Os Partidos recolherão, dentro de 30 (trinta) dias, aos órgãos
competentes da Justiça Eleitoral, os
livros de registro de filiação partidária, para serem encerrados definitl..
vamente e arquivados.
§ 3'" Do que COPi;ÜIT ncs livros a
que se refere o parágrafo anterior, a
Justiça Eleitoral fornecerá certidão
ou cópia autêntica aos órgãos partidários que o requererem.
§ 4.'" A filiação a outro partido,
verificada até o encerramento do
prazo a que se refere o parágrafo 2.
dêste artigo, implicará em cancelamento automático da inscrição anterior. "
"Art. 124. O disposto nos art;g0~
67, § 3."', e 72 não se aplica aos casos verificados anteriormente à vt..
gêncta desta lei."
Q
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Art. 2.'" Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 27 de agôsto de 1971;
150.'" da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
LEI Nº

5.698 DE

DE

31

DE AGÔSTO

1971

Díepôe sôbre as prestações devidas a.
ex-combatente seçurado da previdência social e dá outras providên-

cias.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O ex-combatente segurado da previdência social e seus dependentes terão direito às prestações
previdenciárias, concedidas, mantidas
e reajustadas de conformidade com o
regime geral da legislação orgânica
da previdência social, salvo quanto:
I - Ao tempo de servíço para aquisição do direito à aposentadoria por
tempo de serviço ou a-o abono de permanência em serviço, que será de 25
(vinte e cinco) anos;
n - A renda mensal do auxíliodoença e da aposentadoria de qualquer espécie, que será igual a 100%
(cem por cento) do salário-de-benefício, definido e delimitado na legislação comum da previdência social.
Parágrafo único. Será computado
como tempo de serviço, para os efeitos desta Lei, o período de serviço
militar prestado durante a guerra de
1939 a 1945.
Art. 29 Considera-se ex-combatente, para os efeitos desta Lei, o
definido como tal na Lei no 5.315,
de 12 de setembro de 1967, bem coma
o integrante da Marinha Mercante
Nacional que, entre 22 de março de
1941 e 8 de maio de 1945, tenha participado de pelo menos duas viagens
em zona de ataques submarinos.
Parágrafo
único. Consideram-se,
ainda, ex-combatentes, para os efeitos
desta Lei, os pilôtos civis que, no período referido neste artigo, tenham
comprovadamente participado, por 80-
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licitação de autoridade militar, de patrulhamento, busca, vigilância, localização de navios torpedeados e assistência aos náufragos.
Art. 39 O ex-combatente já aposentado de acôrdo com o regime comum da legislação orgânica da previdência social terá direi to à revisão do
cálculo da renda mensal de seu beneficio, para que ela seja ajustada
ao valor estabelecido no item TI do
artigo 19, com efeitos financeiros a
contar da data do pedido de revisão.
Parágrafo único. Poderá igualmente ser revisto a pedido, nas condições
dêste artigo, o valor da aposentadoria
que tiver servido de base para o cálculo de pensão concedida a dependentes de ex-combatentes.
Art. 49 O valor do benefício em
manutenção de ex-combatente ou de
seus dependentes, que atualmente
seja superior a 10 (dez) vêaes o maior
salário-mínimo mensal
vigente no
p~., não sofrerá redução em decorrê cía desta Lei.
rágrafo único. Para os efeitos do
disposto neste artigo, incorporam-se
BO benefício da previdência social as
vantagens concedidas com fundamento na Lei ne 1. 756. de 5 de dezembro de 1952.
Art. 59 Os futuros reajustamentos
do beneficio do segurado ex-combatente não incidirão sôbre a parcela
excedente de 10 (dez) vêzes o valor
do maior salário-mínimo mensal vigente no País.
Art. 69 Fica ressalvado o direito
ao ex-combatente que, na data em
que entrar em vigor esta Lei, já tiver
preenchido os requisitos na legislação
ora revogada
para a concessão da
aposentadoria por tempo de serviço
nas condições então vigentes, observado, porém, nos futuros reajustamentos ,0 disposto no Artigo 59.
Parágrafo único. Nas mesmas condições dêste artigo, fica ressalvado o
direito à pensão dos dependentes de
ex-combatente.
Art. 79 Ressalvada a hipótese do
artigo 69, no caso de o ex-combatente vir contribuindo, de acôrdo com a
legislação ora revogada, sôbre salário
superior a 10 (dez) vêzes Q maior salário-mínimo vigente no País, não
será computada, para qualquer efeito, a parcela da contribuição que corresponda ao excedente daquele Iímíte, a qual será restituída, a pedido.

Art. 89 Esta Lel entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis nos 1.756, de 5 de dezembro de 1952 e 4.297, de 23 de dezembro de 1963, e demais disposições:
em contrário.
Brasília, 31 de agôsto de 1971;
1509 da Independência e 839 da,
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Julio Barata
LEI N9 5.699 -

DE 1 DE SETEMBRO

DE 1971

Estende a Jurisaicão àa Junta seConciliação e Julgamento de Bento
Gonçalves aos Municipios de Carlos;
Barbosa, Garibaldi, Guaporé, Nooa
Araçá, Nova Bassdno, Nova Prat a,
Parai e veranópolis, altera a jurisdição das Juntas de Conciliaçãoe Julgamento de Novo H amourço e
Santa Maria, no Estado do Rio
Grande do Sul, e a da Junta de
Conciliação e Julgamento de Ame..·
ricana, no Estado de São -Paulo, e
dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a segum te
Lei:
Art. 19 Fica estendida a Jurisdição.
da Junta de Conciliação e Julgamento
de Bento Gonçalves aos Munícípíos.
de Guaporé, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Parai e "çeranópo..
lis.
Art. 29 Os Municípios de Carlos
Barbosa e Garibaldi, jurisdicionados
pela Junta de Conciliação e Julgamento de Caxias do Sul, passam a
pertencer à jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento de Bento,
Gonçalves.
Art. 39 O antigo Distrito de Lomba Grande, pertencente à jurisdição
da Junta de Concüíação e Julgamento
de São Leopoldo, passa a pertencer
à jurisdição da Junta de Conciliação
€ Julgamento de Nôvo Hamburgo, e o
Município de Formigueiro, jurtsctíclo..
nado pela Junta de Conciliação e Julgamento de Cachoeira do Sul, passa
a pertencer à jurisdição da Junta de
Conciliação e Julgamento de Santa.
Maria.
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Art. 4\1 O Município de Sumaré, ju-

risdicionado pela Junta de Concilíação e Julgamento de Campinas, passa a pertencer à jurisdição da Junta
de Ooncüiacâo e Julgamento de Ame~

ricana.

Art. 5Q Esta lei entrará em vigor nn

data de sua publicação, revogadas aa
disposições em contrario.

Brasília, 1 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83!? da
República.
El.\TÍLIO G. MÉDIC!
Alfredo Buzaid
LEI NQ 5.700

~ DE

DE

1
1971

DE

SETEMBRO

Dispõe sôbre a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais, e dá
outras providencias.

o Presidente da República,
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPíTULO I

Disposição Preliminar

Art. 19 São Símbolos Nacionais, e
inal teráveia:
I - A Bandeira Nacional;
Il - O Hino Nacional
Parágrafo uruco. São ta m b é m
Símbolos Nacionais, na forma da lei
que os instituiu:
I - As Armas Nacionais;
II - O Sêlo Nacional.
CAPÍTULO II

Da forma dos Símbolos Nacíonais
SEÇÃO I

Dos Símbolos em Geral

Art. 29 Consideram-se padrões dos
.Sírnbclos Nacionais OS modelos compostos de conformidade com as específ'ícaçôes e regras básicas estabelecidas na presente lei.
SEÇÃO II

Da Bandeira Nacional

Art. 39

A Bandeira Nacional, de

.confcrmídade com o disposto na Cons-
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tdtulçâo, é a que foi adotada pelo Decreto nv 4, de 19 de novembro de 1889,
com a modificação feita pela Lei
nv 5.443, de 23 de maio de 1968.
(Anexo nc 1).
Parágrafo único. Na Bandeira Nacional está representado, em lavor
artístico, um aspecto do céu do Rio
de Janeiro, com a constelação "Cruzeiro do sul" no meridiano, idealizado como visto por um observador situado na vertical que contém o zênite
daquela cidade, numa esfera exterior
à que se vê na Bandeira.
Art. 49 A Bandeira Nacional em
tecido, para as repartições públicas
em geral, federais, estaduais, e municipais, para. quartéis e escolas públicas e particulares, será executada
em um dos seguintes tipos: tipo 1,
com um pano de 45 centímetros de
largura; tipo 2, com dois panos de
largura; tipo 3, três panos de largura;
tipo 4, quatro panos de largura; tipo
5, cinco panos de largura; tipo 6.
seis panos de largura; tipo 7, sete panos de largura.
Parágrafo único. Os tipos enumerados neste artigo são os normais.
Poderão ser fabricadas tipos extraordinários de dimensões maiores, menores ou intermediárias, conforme as
condições de uso, mantidas, entretanto, as devidas proporções.
Art. 59 A feitura da Bandeira
Nacional obedecerá às seguintes regras (Anexo uc 2):
I - Para cálculo das dimensões,
tomar-se-á por base a largura desejada, dividindo-se esta em 14 (quatorze) partes iguais. Cada uma das
partes será considerada uma medida
OU módulo.
II - O comprimento será de vinte
módulos (20M).
!lI - A distância dos vértices do
losango amarelo ao quadro externo
será de um módulo e sete décimos
(1,7M) .

IV - O circulo azul no meio do
losango amarelo terá o raio de três
módulos e meio (3,5M).
V O centro dos arcos da faixa
branca estará dois módulos (2M) à
esquerda do ponto do encontro do prolongamento do diâmetro vertical do
círculo com a base do quadro externo
(ponto C indicado no Anexo nv 2).
VI - O raio do arco mfertor da
faixa branca será de oito módulos
(3M); o raio do arco superior da
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faixa branca será de oito módulos e
SEÇÃo IV
meio (8,5M).
Das Armâs Nacionais
VII - A largura da faixa branca
será de meio módulo (O,5M).
Art. 79 As Armas Nacionais são
VIII - As letras da legenda Ordem e Progresso serão escritas em côr as instituídas pelo Decreto nc 4. de
verde. Serão colocadas no meio da 19 de novembro de 1889 com a altefaixa branca, ficando, para cima e ração feita pela Lei nc 5.443, de 28 de
para baixo, um espaço igual em bran- maio de 1968 (Anexo n« 8).
co. A letra P ficará sôbre o diâmetro
Art. 89 A feitura das Armas Navertical do círculo. A distribuição das
demais letras far-se-á conforme a in- cionais deve obedecer à proporção de
dicação do Anexo no 2. As letras da 15 (quinze) de altura por 14 (quatorpalavra Ordem e da palavra Progres- ze) de largura, e atender às seguintes
disposições:
. 80 terão um têrço de módulo (D,33M)
de altura. A largura dessas letras será
I - O escudo redondo será consde três décimos de módulo (O,30M).
tituido em campo azul-celeste, conA altura da letra da conjunção E será tendo cinco estrêlas de prata, dispostas
de três décimos de módulo (O,30M).
na forma da constelação do Cruzeiro
A largura dessa letra será de um do Sul, com a bordadura do campo
quarto de módulo (0,25M).
perfilada de OW"O, carregada de vinte
IX - As estrêlas serão de 5 (cin- e duas estréies de prata.
co) dimensões: de primeira, segunda,
II - O escudo ficará pousado numa
terceira, quarta e quinta grandezas.
estrela partdda-gíronada, de 10 (dez)
Devem ser traçadas dentro de círculos
peças de aínoplg e ouro, bordada de
cujos diâmetros são: de três décimos 2 (duas) tiras, a interior de goles e
de módulo (O,30M) para as de pri- a exterior de ouro.
meira grandeza: de um quarto de
lI! - O todo brocante sôbre unia
módulo (0,25M) para as de segunda espada,
em pala, empunhada de ouro.
grandeza; de um quinto de módulo guardas
de blau, salvo a parte do cen(0,20M) para as de terceira grandetro, que é de goles e contendo uma
za; de um sétimo de módulo (O,14M)
estrêla de prata figurará sôbre uma
para as de quarta grandeza; e de um coroa
formada de um ramo de café
décimo de módulo (0,10 M) para a frutificado.
à destra, e de outro de
de quinta grandeza.
fumo florido, à sinistra, ambos da
X - As duas faces devem ser exa- própria
côr, atados de blau, ficando o
tamente iguais, com a faixa branca
sôbre um resplendor de ouro,
inclinada da esquerda para a direita conjunto
contornos formam uma estrêla
(do observador que olha a faixa de- cujos
de 20 (vinte) pontas.
frente), sendo vedado fazer uma face
IV - Em listeI de blau, brocante
'Como avêsso da outra.
sôbre os punhos da espada, inscreverse-á, em ouro, a legenda República
SEQÃO rrr
Federativa do Brasil, no centro, e
ainda as expressões '115 de novemDo Hino Nacional
bro", na extremidade destra, e as exArt. 69 O Hino Nacional é com- pressões «de 1889", na sinistra.
posto da música de Francisco Manoel
SEÇÃO v
da Silva e do poema de Joaquim Osório Duque Estrada, de acôrdo com o
Do Selo Nacional
que dispõem os Decretos nc 171, de 20
de janeiro de 1890, e nc 15.671, de 6
Art. 99 O seio Nacional será consde setembro de 1922, conforme consta tituido,
de conformidade com o Anexo
dos Anexos números 3, 4, 5, 6 e 7.
Parágrafo único. A marcha batida, nv 9, por um círculo representando
uma esfera celeste, igual ao que se
de autoria do mestre de música Antão Fernandes, integrará as ínstru- acha no centro da Bandeira Nacional,
mentações de orquestra e banda, nos tendo em volta as palavras Repubücasos de execução do Hino Nacional, ca Federativa do Brasil. Para a feido Sêlo Nacional observar-se-á
mencionados no inciso I do art. 25 otura
seguinte:
desta lei, devendo ser mantida e adotada a adaptação vocal, em fá maior,
I - Desenham-se 2 (duas) circundo maestro Alberto Nepomuceno.
ferências concêntricas, havendo entre
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os seus raios a proporção de 3 (três)
para 4 (quatro).

II - A colocação das estrêlas, da
faixa e da legenda Ordem e Progresso
no circulo interior obedecerá às mesmas regras estabelecidas para a reitura da Bandeira Nacional.
III _ As letras das palavras República Federativa do Brasil terão de
altura um sexto do raio do círculo
interior, e, de largura, um sétimo do
mesmo raio.
CAPÍTULo

m

Da Apresentação dos Símbolos
Nacionais
SEÇÃO I

Da Bandeira Nacional

Art. 10. A Bandeira Nacional pode
ser usada em tôdas as manifestações
do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular.
Art. 11. A Bandeira Nacional pode

ser apresentada:
I - Hasteada em mastro ou adriças, nos edifícios públicos ou particulares, templos, campos de esporte,
escrítóríos, salas de aula, auditórios,
embarcações, ruas e praças, e em

qualquer lugar em que lhe seja assegurado o devido respeito;
II - Distendida e sem mastro, conduzida por aeronaves ou balões, aplí ~
cada sôbre parede ou prêsa a um cabo
horizontal ligando edifícios, árvores,
postes ou mastros;
III - Reproduzida sôbre paredes,
tetos, vidraças, veiculas e aeronaves;
IV - Compondo, com outras bandeiras, panóplias, escudos ou peças
semelhantes;
V - Conduzida em formaturas, des
files, ou mesmo individualmente;
VI - Distendida sôbre ataúdes, até
a ocasião do sepultamento.
Art. 12. A Bandeira Nacional es~
tará permanentemente no tôpo de um
mastro especial plantado na Praça
dos Três Podêrea de Brasília, no Diatrito Federal, cama símbolo perene da
Pátria e sob a guarda do povo brasileiro.
§ te
A substituição dessa Bandelra será feita com solenidades especiais no 19 domingo de cada mês,
devendo o nõvo exemplar atingir o

tapo do mastro antes que o exemplar
substituído comece a ser arriado.
§ 29 Na base do mastro especial
estarão inscritos exclusivamente os.
seguintes dizeres:
Sob a guarda do povo brasileiro,
nesta Praça dos Três Pcdêres,
a Bandeira sempre no alto
- visão permanente da Pátria.
Art. 13. Hasteia-se diàrlamente a
Bandeira Nacional:
I _ No Palácio da Presidência da
República e na resldencía do Presidente da República;
II Nos edifícios-sede dos Ministérios;
UI - Nas Casas do Congresso Nacional;
IV - No Supremo Tribunal Federal, nos Tribunais Superiores e nos
Tribunais Federais de Recursos;
V - Nos edificios-sede dos podêres
executivo, legislativo e judiciário dos
Estados, Territórios e Distrito Fe~
deraj:

VI ' - Nas Prefeituras e Câmaras
Municipais;
VII - Nas repartições federais, estaduais e municipais situadas na faixa de fronteira;
VIII - Nas Missões Diplomáticas,
Delegações junto a, Organismos Internacionais e Repartições consulares
de carreira, respeitados os usos locais
dos países em que üverem sede.
IX Nas unidades da Marinha
Mercante, de acôrdo com as Leis e
Regulamentos da navegação, policia
naval e praxes internacionais.
Art. 14. Hasteia-se, obrigatoriamente, a Bandeira Nacional, nos dias
de festa ou de luto nacional, em tôdas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos.
Parágrafo único. Nas escolas públicas ou particulares. é obrígatôrto o.
hasteamento solene da Bandeira Nacional, durante o alio letivo, pelo menos uma vez por semana.
Art. 15. A Bandeira Nacional pode
ser hasteada e arriada a qualquer
hora do dia ou da noite.
§ 19 Normalmente faz-se o hasteamenta às 8 horas e o arríamentc às
18 horas.
§ 29 No dia 19 de novembro, Dia.
da Bandeira, o hasteamento é realizado às 12 horas, com solenidades especiais,

77

ATOS DO POrlER LEGISLATIVO

§ 39 Durante a noite a Bandeira
deve estar devidamente iluminada.
Art. 16. Quando várias bandeiras
são hasteadas ou arriadas simultâneamente, a Bandeira Nacional é a primeira a atingir o tope e a última a
dêle descer.
Art. 17.
Quando em funeral, a
Bandeira fica a meio-mastro ou a
meía-adríça.. Nesse caso, DO hasteamenta ou amamento, deve ser levada
inicialmente até o tope.
Parágrafo único. Quando conduzida em marcha, indica-se o luto por
um laço de crepe atado junto à lança.
Art. 18. Hasteia-se a Bandeira
Nacional em funeral nas seguintes situações, desde que não coincidam com
os dias de festa nacional:
I - Em todo o País, quando o Presidente da República decretar luto
oficial;
II - Nos edtífcíos-sede dos' podêres
legislativos federais, estaduais ou municipais, quando determinado pelos
respectivos presidentes, por motivo de
falecimento de um de seus membros;
!II - No Supremo Tribunal Federal,
nos Tribunais Superiores, nos Tribunais Federais de Recursos e nos 'I'ríbunais de Justiça estaduais, quando
determinado pelos respectivos presidentes, pelo falecimento de um de
seus ministros ou desembargadores;
IV - Nos edifícios-sede dos Governos dos Estados, Territórios, Distrito
Federal e Municípios, por motivo do
falecimento do Governador ou Prefeito, quando determinado luto oficial
pela autoridade que o substituir;
V - Nas sedes de Missões Diplomáticas, segundo as normas e usos do
país em que estão situadas.
Art. 19. A Bandeira Nacional, em
tôdas as apresentações no territórío
nacional, ocupa lugar de honra, compreendido como uma posição:
I - Central ou' a mais próxima do
centro e à direita dêate, quando com
outras bandeiras, pavilhões ou estandartes, em linha de mastros, panóplias, escudos OU peças semelhantes;
II - Destacada à frente de outras
bandeiras, quando conduzida em formaturas ou desfiles;
TIl - À direita de tribunas, púlpítos, mesas de reunião ou de trabalho.

Parágrafo único. Considera-se direita de um dispositivo de bandeiras
a direita de uma pessoa colocada
junto a êle e voltada para a rua, para
a platéia ou, de modo geral, para o
público que observa o dispositivo.
Art. 20.
A Bandeira
Nacional,
quando não estiver em uso, deve ser
guardada em local digno.
Art. 21.
Nas repartições públicas
e organizações militares, quando a
Bandeira é hasteada em mastro colocado no solo, sua largura não deve
ser maior que 1/5 (um quinto) nem
menor que 1/7 (um sétimo) da altura
do respectivo mastro.
Art. 22. Quando distendida e sem
mastro, coloca-se a Bandeira de modo
que o lado maior fique na horizontal
e a eatrêla isolada em cima, não podendo ser ocultada, mesmo parcialmente, por pessoas sentadas em suas
imediações.
Art. 23. A Bandeira Nacional nunca se abate em contínêncía,
SEÇÃo II

Do Hino Nacional

Art. 24. A execução do Hino Nacional obedecerá às seguintes prescrições:
I - Será sempre executado em andamento metronômtco de uma seminíma igual a 120 (cento e vinte);
!I - E' obrigatória a tonalidade de
si bemol para a execução ínstrumental simples;
III - Par-se-á o canto sempre em
uníssono;
IV - Nos casos de simples execução
instrumental, tocar-se-á a música integralmente, mas sem repetição; nos
casos de execução vocal, serão sempre cantadas as duas partes do
poema;
V - Nas continências ao Presidente
da República, para fins exclusivos do
Cerimonial Militar, serão executados
apenas a introdução e os acordes finais, conforme a regulamentaçãoespecíríca.
Art. 25. Será o Hino Nacional
executado:
I - Em continência à Bandeira
Nacional e ao Presidente da República, ao Congresso Nacional e ao
Supremo Tribunal Federal, quando
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incorporados; e nos demais caSOS expressamente determinados pelos regulamentos de contínêncía ou cerimônias de cortesia internacional;
n - Na ocasião do hasteamento
da Bandeira Nacional, previsto no
parágrafo único do art. 14.
1v A execução será instrumental ou vocal de acôrdo com o cerimonial previsto em cada caso.
§ 29 E' vedada a execução do Hino
Nacional, em continência, fora dos
casos previstos no presente artigo.
§ 39
Será facultativa a execução
do Hino Nactonat na abertura de sessões cívicas, nas cerimônias religiosas
a que se associe sentido patriótico,
no início ou no encerramento das
transmissões diárias das emissoras de
rádio e televisão, bem assim para exprimir regozijo público em ocasiões
festivas.
§ 49 Nas cerimônias em que se
tenha de executar um Hino Nacional
Estrangeiro, êste deve, por cortesia,
preceder .o Hino Nacional Brasileiro.
ê

SEÇÃO

rrr

IX - Na frontaria ou no salão principal das escolas públicas;
X - Nos papéis de expediente, nos
convites e nas publicações oficiais de
nível federal.
SEÇÃO IV

Do

seu.

Nacional

Art. 27. O Selo Nacional será
usado para autenticar os atos de governo e bem assim os diplomas e certificados expedidos pelos estabelecimentos de ensino oficiais ou reconhecidos.
CAPíTULO IV

Das Córes Nacionats

Art. 28. Consideram-se côres nacionais o verde e o amarelo.
Art. 29. As côres nacionais podemser usadas sem quaisquer restrições,
inclusive associadas a azul e branco,
CAPÍTULO

v

Das Armas Nacionais

Do respeito devido à Bandeira
Nacional e ao Hino Nacional

Art. 26. E' obrigatório o uso das
Armas Nacionais:
! No Palácio da Presidência da
República e na residência do Presidente da República;
H - Nos edifícios-sede dos Ministérios;
IH - Nas Casas do Congresso Nacional;
IV - No Supremo Tribunal Federal,
nos Tribunais Superiores e nos Tribunais Federais de Recursos;
V - Nos edífícíos-sede dos poderes
executivo, legislativo e judiciário dos
Estados, Territórios e Distrito Federal;
VI - Nas Prefeituras e Câmaras
Municipais;
VII - Na frontaria dos edificios das
repartições públicas federais;
VIII - Nos quartéis das fôrças federais de terra, mar e ar e das Polícias Militares, nos seus armamentos
e bem assim nas fortalezas e nos navios de guerra;

Art. 30. Nas cerimônias de hasteamento ou arrfamento, nas ocasiões
em que a Bandeira se apresentar em
marcha ou cortejo, assim como durante a execução do Hino Nacional, todos devem tomar atitude de respeito,
de pé e em silêncio, os cívts do sexo
masculino com a cabeça descoberta e
os militares em continência, segundo
os regulamentos das respectivas corporações.
Parágrafo único. E' vedada qualquer outra forma de saudação.
Art. 31. Sá-o consideradas manifestações de desrespeito à Bandeira
Nacional, e portanto proibidas:
I - Apresentá-la em mau estado
de conservação;
H - Mudar-lhe a forma, as côres,
as proporções, o dístico ou acrescentar-lhe outras ínscríçôes:
!I! Usá-Ia como roupagem, re~
postelro, pano de bôca, guarnição de
mesa, revestimento de tribuna, ou
como cobertura de placas, retratos,
paínéís ou monumentos a inaugurar;

79

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

IV - Reproduzi-la em rótulos ou
invólucros de produtos expostos à
venda.
Art. 32. As Bandeiras em mau estado de conservação devem ser entregues a qualquer Unidade Militar, para
aue sejam incineradas no Dia da
Bandeira, segundo o cerimonial peculiar.
Art. 33. Nenhuma bandeira de outra nação pode ser usada no País sem
que esteja ao seu lado direito, de
igual tamanho e em posição de realce, a Bandeira Nacional, salvo nas sedes das representações diplomáticas ou
consulares.
Art. 34. E' vedada a execução de
quaisquer arranjos vocais do Hino
Nacional, a não ser o de Alberto Nepomuceno: igualmente não será permitida a execução de arranjos artísticos instrumentais do Hino Nacional
que não sejam autorizados pelo Presidente da República, ouvido o Ministério da Educação e Cultura.
CAPÍTULO VI

Das Penalidades

Art. 35. A violação de qualquer
disposição da presente lei, excluídos
os casos previstos no art. 44 do Decreto-lei nc 898, de 29 de outubro de
1969, sujeita o infrator à multa de 1
(uma) a 4 (quatro) vêzes o maior saIárto-mínímo em vigor, elevada ao
dobro nos casos de reincidência.
Art. 36. A autoridade policial que
tomar conhecimento da infração de
que trata o artigo anterior, notificará
o autor para apresentar defesa no
prazo de 72 (setenta e duas) horas,
findo o qual proferirá a sua decisão,
impondo ou não a multa.
F'
A anton caue policial,
de proferida a decisão, poderá
minar a reahzacâo, dentro do
de 10 (dez) dias; de diligências
recedoras, se julgar necessário
a parte o requerer.
ê

§

2Q

antes
deterprazo
esclaOu se

Imposta a multa, e uma vez

homologaôa a sua imposição pelo juiz,
que podem uroceoer a uma tnstrucão
sumária, no prazo de 10 (dez) dias,
far-sa-á a respectiva cobrança, ou a
conversão em pena de netençao, na

forma da lei penal.

CAPÍTULO VII

Dísposiçóee Geruta

Art. 37. Haverá nos Quartéis-Generais das Fôrças Armadas, na Casa
da Moeda, na Escola Nacional de Música, nas embaixadas. tegacôes e cousulados do Brasil, nos museus nís..
tórícos oficiais, nos comandos de
unidades de terra, mar e ar, capitanias de portos e alfândegas, e nas
prefeituras municipais, uma coleção
de exemptares-pndrào dos Símbolos
Nacionais, a fim de servirem de modelos obrigatórios para a respectiva
feitura, constituindo o instrumento de
confronto para a aprovação dos exemplares destinados à apresentação, procedam ou não da iniciativa particular.
Art. 38. Os exemplares da Bandeira Nacional e das Armas Nacionais não podem ser postos à venda,
nem distribuídos gratuitamente sem
que tragam na tralha do primeiro e
no reverso de segundo a marca e o
enderêço do fabricante ou editor, bem
como a data de sua feitura.
Art. 39. E' obrigatório o ensino do
desenho e do significado da Bandeira
Nacional, bem como do canto e da
Interpretação da letra do Hino Nacional em todos os estabelecimentos
de ensino, públicos ou particulares,
do primeiro e segundo graus.
Art. 40. Ninguém poderá ser admitido no serviço publico sem que demonstre conhecimento do Hino Nacional.
Art. 41. O Mtnistérto da Educação e Cultura tará a edição oficiai
definitiva de tõdas as partituras do
Hino Nacional e bem assim promoverá a gravação em discos de sua execução instrumental e vocal, bem como
de sua letra declamada.
Art. 42. Incumbe ainda ao Ministério da Educação e Cultura organizar concursos entre autores nacionais
para a redução das partituras de orquestras do Hino Nacional para orquestras restrttas .
Art. 43. O Poder Executivo regulará os pormenores de cerimonial referentes aos Símbolos Nacionais.
Art. 44. O uso da Bandeira Nacional nas Fôrças Armadas obedece
as normas dos respectivos regulamentos, no que não colidir com a presenteLei.
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ATt. 45. Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, ficando

revogadas a de nc 5.389, de 22 de fevereiro de 1968, a de nc 5.443, de 28
de maio de 1968, e demais disposições

em contrário.
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(Suplemento) .
LEI NQ 5.701 DE

DE

9

DE

SETEMBRO

1971

Dispõe sõbre o Magistério do Exército

o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 Esta Lei organiza o Magistério do Exército e estabelece o regime
jurídico de seu pessoal.
TÍTULO I

Disposições Gerais
CAPÍTULO I

Da Organização

Art. 29 O Magistério do Exército
tem como integrantes os professôres
-civis e militares dos Estabelecimentos
de Ensino do Exército.
§ 1.0 Para os efeitos desta Lei, entencem-se como atividades de magistério
aquelas pertinentes ao ensino e à pes-

quisa, quando exercidas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército.
§ 29 Constituem, também, atividades
de magistério a educação moral e cívica e as concernentes à orientação
educativa.
Art. 39 Os professôres pertencem a
duas categorias: permanentes e temporários.
§ 19 Professôres permanentes são os
nomeados, por concurso público de títulos e provas, para o exercício efetivo
de atividades de magistério.
§ 29 Professôres temporários são os
nomeados em comissão ou admitidos
por contrato para o exercício de atividades de magistério, por tempo determinado.
Art. 49 No ensino superior, os professôres permanentes distribuem-se
pelas classes: Titular, Adjunto e Assist-ente.
Art. 59 O efetivo de prcfessõree de
cada Estabelecimento de Ensino é fixado pelo Ministro do Exército, considerados os fatôres: índice "turmahora" por disciplina ou grupo de disciplinas, programas de pesquisa, regime de trabalho e funções peculiares
ao magistério do Estabelecimento considerado.
Parágrafo único. Nos Estabelecimentos de Ensino médio, 70% (setenta por cento) do efetivo de professõres destinam-se a professôres permanentes e 30% (trinta por cento) a professôres temporários.
Art. 6\1 Além dos professôres especificados no art. 4.0 desta Lei, cujo -efetívo é fixado na forma do art. 59, os
Estabelecimentos de Ensino podem
ut1lizar professores autônomos ou de
outras organízaçôes oficiais ou privadas, mediante convênio, e conferencistas para realização de cursos, programas de pesquisa, ciclos de conferências, palestras, seminários e outras
atividades correlatas.
CAPíTULO

Das

rr

Atribuições

Art. 79 São atribuições de magistério as pertinentes à preservação, elaboração e transmissão de conhecimentos de natureza não essencialmente
militar, à admínístração do ensino e à
cola1:Jõração na formação ética e cívica
do aluno.
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Art. 8\1 Nos Estabelecimentos de En·
sino do Exército o cargo de Diretor
de Ensino é privativo do Comandante.
Art. 9\1 Os cargos privativos de professor são:
I - Subdiretor de Ensino;
II - Chefe de Seção de Ensino; e
In - Adjunto de Ensino.
§ 1\1 Nos Estabelecimentos de Ensino de nível superior, o cargo de Subdiretor de Ensino é privativo de Oficial Superior do Quadro de EstadoMaior da Ativa ou do Quadro de Engenheiros Militares.
§ 29 Ao Subdiretor de Ensino incumbe secundar o Diretor de Ensino e
exercer as atribuições que, por êste,
lhe forem delegadas.
§ 3\1 Ao Chefe de Seção de Ensino
cabe a responsabilidade direta da
orientação didática e da coordenação
do ensino das disciplinas de sua Seção.
§ 4\1 Ao Adjunto de Ensino compete
ministrar a disciplina que lhe fôr dístribuída, respondendo perante o Chefe
de Seção de Ensino pelo rendimento
do ensino.
§ 5\1 Os professôres não podem exercer cargo ou encargo na administração do Estabelecimento de Ensino, exceto aquêles diretamente relacionados
com as atribuições do magistério.
Art. 10. Nos Estabelecimentos de
Ensino de ní vel médio, os cargos de
Subdiretor de Ensino e de Chefe de
Seção de Ensino são privativos de professôres permanentes.
Art. 11. Nos Estabelecimentos de
Ensino de nível superior, os cargos de
Chefe de Seção de Ensino e de Adjunto de Ensino podem ser exercidos
por professôrea permanentes, contra
tados ou em comissão.
Art. 12. O Comandante do Estabelecimento de Ensino designa os professores para os cargos relacionados
no art. 9.° desta Lei, consideradas a.
precedência e as atribuições funcionais.
Art. 13. A precedência entre proressôres obedece às seguintes normas:
I - entre militares, segue a hierarquia;
II - entre civis, cabe ao professor
de mais elevada categoria ou classe,
Nestas condições, em caso de ígualda-

de, ao que tem mais tempo no Magistério do Exército, decidindo-se afinal
pela idade;
III - entre militares e civis, rESpeitadas a primazia e a equivalência
dos cargos, categorias e classes, aos
primeiros.
Parágrafo único. Nas atividades referentes a assuntos de ensino e nos
casos de substituição temporária, deve
ser respeitada a precedência estabelecida nos incisos dêste artigo.
CAPÍTULO IH

Do Provimento

Art. 14. O pessoal do Magistério
do Exército é nomeado ou admitido
de acórdo com esta Lei.
Art. 15. Além das condições especificadas para cada categoria de que
trata o art. 3.° desta Lei, o candidato
ao Magistério do Exército deve satísfaser aos requisitos de idade, idoneídade moral, capacidade física compatível com a atividade docente e
aptidão psicológica.
Art. 16. O cargo de professor permanente é provido mediante concurso
público de titulas e provas, realizado
no... têrmos dêste artigo, ao qual podem concorrer civis e oficiais do
Exército. da ativa.
§ 1\1 Os candidatos civis a cargo de
professor nos Estabelecimentos de nível médio devem ser licenciados por
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na disciplina ou grupo de disciplinas a que se apresentam e ter o
respectivo titulo registrado no Ministério da Educação e Cultura.
§ 29 Os candidatos
civis às vagas
existentes nos Estabelecimentos de nível superior devem satisfazer às condições de aptidão profissional exigidas pela legislação federal referente
ao magistério superior.
§ 3\1 Ocorrida a vaga, o Ministro do
Exército mandará abrir, no Estabelecimento de Ensino interessado, inscrições para o concurso destinado ao provimento. O prazo de inscrição é de
90 (noventa) dias, devendo o concurso
realizar-se dentro de 60 (sessenta)
dias, contados da data de encerramento das inscrições.
§ 49 O concurso é organizado, realizado e julgado por uma Oomíseão
constituída de 5 (cinco) proressôres
designados pelo Comandante do Estabelecimento interessado.
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Art. 17. O candidato a cargo de
professor permanente aprovado e indicado pela comíssâo julgadora é nomeado por decreto do Presidente da
República, e:
I - se Oficial da ativa, permanece

relacionado entre os Oficiais de sua
Arma, Quadro ou Serviço, onde concorre às promoções por antiguidaae e
merecimento;
II - se civil, incluído, nesta condição, no Quadro do PessoaJ - Parte
Permanente - do Ministério do Exército.

Art. 18.0 candidato a cargo de professor contratado é selecionado pelo
Estabelecimento de Ensino interessado no provimento, entre civis e Oficiais da reserva ou reformados, através de exame de suficiência, para o
ensino médio e de exame de suficiência e confronto de títulos, para o ensino superior.
I - Para os Estabelecimentos de
Ensino médio os candidatos devem
possuir, se civis, registro no Ministério da Educação e Cultura de professor da disciplina ou grupo de dísctpunas a que se apresentem; se militares, curso de Estabelecimento de
Ensino superior das Fôrças Armadas.
II - Para os Estabelecimentos de
Ensino superior. os candidatos civis
precisam satisfazer as condições de
aptidão profissional exigidas pela legislação federal referente ao magtetério superior.
§ 1Q A prova de suficiência ou de
exame e confronto de títulos é organizada, realizada e jurgada por comissão constituída de três professôres
permanentes ou em comissão, designados pelo Comandante do Estabelecimento de Ensino interessado.
§ 2° Satisfeitas tôdas as exrgéncías,
os candidatos habilitados firmarào
contrato com o Estabelecimento de
Ensino pelo período de 2 (dois) anos
que pode ser prorrogável por outro
de igual duração para os cí vís e, para
os militares, por tantos outros quantos permitir a legislação vigente.
§ 3° No caso de Estabelecimento ce
Ensino superior, o professor contratado, no prazo máximo de 4 (quatro)
anos deve apresentar certificado de
aprovação em curso de pós-graduação,
sem o que seu contrato deixará de ser
renovado.
Art. 19. Os professôres em comíssão são Oficiais da ativa, do põsto

de Capitão ou mais elevado, possuidores de curso de Estabelectmencc de
Ensino superior das Fôrças Armadas,
para tanto nomeados por autoridade
competente, por indicação dos Comandantes dos Estabelecimentos interessados, para um período de 3
(três) anos, prorrogável por Igual
prazo.
Art. 20. As funções dos professôres em comissão são consideradas,
para todos os efeitos:
I do QEMA, quando exercidas
por Oficial com o curso, do Exército,
de Comando e Estado-Maior ou de
Chefia e Estado-Maior de serviço:
II do QEM, quando exercidas
por Oficial com o curso de Engenharia Militar;
IH - do QSG, quando exercidas
pelos demais Oficiais, e assim esttverem, tôdas elas, consignadas nos
Quadros de Organização e de Drstribuição dos Estabelecimentos
de
Ensino.
CAPíTULO IV

Dos Deveres e Responsabilidades
Art. 21. 11: dever dos integrantes
do Magistério do Exército contribuir
para que a educação se desenvolva
no sentido da formação Integral da
personalidade do aluno. de acôrdo com
os objetivos estabelecidos pelos 01'gãos Diretores do ensino no Exercito.
§ 1° Competem aos Integranrea do
Magistério do Exército, além de ministrar as aulas de sua díscipllnu as
seguintes atividades de ensmo:
a)
colaborar, com a Direção de
Ensino, na preparação de material
didático:
b) participar da elaboração de nvros didáticos e textos escolares;
c) colaborar na orientação do estudo dirigido quando determinado
pela Direção de Ensino;
d) participar de atividades extraclasse e de solenidades cívlco-mültares: e
e) realizar outros trabalhas relacionados com a disciplina que lecionem, conforme lhes fôr determinado
pela Direção de Ensino.
§ 2° Além das atividades de ensino, os professôres partícípam dos
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atos que complementam a educação
do corpo discente.
Art. 22, Os professôres mlütates
estão sujeitos à legislação militar
em vigor e às prescrições dos regulamentos õos Estabelecimentos
onde
servem.
Art. 23. Os proressõres permanentes civis estão sujeitos, subsldiàrtamente, ao Estatuto dos Funcíonárroe
Públícos Civis da União, à Iegtslacão referente ao magistério civil da
União e às prescrições dos reg-ulamcntos dos Estabelecímentcs de Ensino onde servem.
Art. 24. Os proressõres contratados civis estão sujeitos ao que estabelecem a legislação trabalhista, os
contratos firmados e os regutamentos dos Estabelecimentos onde de"
sempenham suas atividades.
CAPíTULO V

Do Regime de Tratnüno

Art. 25. O professor cívü, no E~
tabelecímento em que tecíone, fica
sujeito. se do ensino médio, ao regime de 24 (vinte e quatro) heras
semanais de efetiva atividade de magistério, das quais obrígatórramente
12 (doze) de aulas; se do ensino CJUperror, ao regime de 40 (quarenta)
horas semanais de atividade de magistério.
§ 10 No ínterêsse do ensino e da
pesquisa, o professor civil, permanente ou temporário, ressalvado o direito à opção do permanente, pode ffcal' sujeito ao regime de dedlcacão
exclusiva com o compromisso de não
exercer qualquer outra atlvídade remunerada em órgão público ou privado.
§ 2'? No cômputo do número de
horas de aula, não se incluem as referentes à preparação dídâttca, orientação do estudo dirigido em dasse, organização e fiscalização de
provas, participação em comissões de
exame ou concurso, reuniões relatívas às atividades educattvas e de
ensino atribuídas ao professor.
§ 30 O professor no exerctcto do
cargo de Chefe de Seção de Ensino
é obrigado a ministrar, no máximo,
10 (dez) horas de aula por semana,
dispondo do tempo restante para. as
atividades inerentes àquele cargo.

§ 40 O professor no exercício do
cargo de Subdiretor de Ensino está
dispensado de ministrar aula.
§
50 Os
profeeeôres empenhados
em programas de pesquisas têm, índívídualmente, suas obrigações didáticas mínimas fixadas pelas Comandantes dos Estabelecimentos de Ensino a que pertencem.
§ 60 O professor de determinada
disciplina pode ser aproveitado no
ensino de outra disciplina, desde
que da mesma Seção de Ensmo e a
critério do Comandante do Estabelecimento.
CAPÍTULO VI

Da Inatividade e Exoneração

Art. 26, O professor permanente
que solicite passagem para a inatividade aguardará, no
exercício de
suas funções normais, a publlcacão,
no Diário Ottcíat, da soluçao de seu
requerimento
Art. 27. A passagem para a ínattvídade ex ottícia do professor permanente militar é aplicada de acordo com a Lei de Inatdvídade dos Míjttares.
Art. 28. A aposentadoria ex aíticio
é aplicada ao professor permanente
civil que:
1 ~ atingir a idade limite de pc-rmanêncla na atividade, de acôrco
com a legislação vigente;
II - rõr julgado inválido ou, em
definitivo, incapaz nsícamenre para
o exercício da função de docente;
IH - rôr afastado das Junções de
docente durante 2 (dois) anos, per
licenças de tratamento de saúde, consecutivas ou não, no período máximo de 4 (quatro) anos a contar da
data da primeira licença;
IV - julgado incapaz moral ou profissionalmente, em processo regular
quando não fôr o caso de demissão.
Art. 29. O professor em comissão
é exonerado, antes do termino CiO
prazo de nomeação ou de recondução, e o professor contratado tem o
seu contrato rescindido:
I - a pedido;
II - por incapacidade física para
O exercício do ensino, comprovada
em inspeção de saúde;
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III - por conveniência da disciplina ou a bem da moral;
IV -

por extinção da cadeira, para

a qual foi nomeado ou contratado,
se não puder ser aproveitado em OU~
tra disciplina correlata do mesmo
Estabelecimento; e
V - por Interêsse do serviço.
CAPÍTULQ

m

Do Pessoal Coadjuvante

Art. 30. O corpo docente de cada
Estabelecimento de Ensino tem como

coadjuvante: tecnoíogtstas, preparadores e inspetores-monitores ue alunos.
Art. 31. Os tecnologístaa auxiliam
os professôres no ensino supertor

LÉ,C-

nico-científico, seja no campo dídático, seja na pesquisa.
§ 1° O cargo de tecnologísta É' cosempenhado por Sargentos core o
curso de tecnologísta, regulado pelo
Ministério do Exército, e por cecnologistas civis contratados, poasuíríores
de formação equivalente. § 2° O candidato civil ao cargo de
tecncloglsta contratado deve satisfazer às seguintes exigências:
a) possuir idoneidade moral, coroprovada perante comissão de stndícância ;

b) ter aptidão para o exercícto do
cargo;
C) ser julgado, em Inspecâo de
saúde, apto fisicamente para o exercício do cargo;
d) apresentar diploma
de tecnologista passado por Estabelecimento
de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura; e
e) ser aprovado em exame de suficiência, constante de prova escrita
e prática, referente à disciplina a
que se apresente.
Art. 32. Os preparadores auxiliam
os professôres nas disciplinas de ensino experimental e são selecionados,
entre candidatos civis, pelos Estabelecimentos que dêles necessitem.
Parágrafo único. O candidato a
preparador deve satisfazer às seguintes exigências:
a) possuir idoneidade moral, comprovada perante a comissão de sindicância;
b) ter aptidão para o exercício do
cargo;

c) ser julgado, em inspeção de saú.,
de, apto fisicamente para o exercicio do cargo;
d) possuir o curso de nível médio
completo; e
e) ser aprovado em exame de o:ufícíêncía, constante de prova escrita
e prática, referente à disciplina a que
se candidate.
Art. 33. Satisfeitas tôdas as exigências, o candidato civil a tecnolo ,
gista ou a preparador é contratado Por
período de 2 (dois) anos. prorrogá;
vel por outro de igual duração, atendidos os requisitos de aproveitamen.,
to e rendimento do trabalho e de
adaptação às atividades inerentes ao
cargo.
Parágrafo único. Os tecnologistas
civis e os preparadores podem ser
contratados no regime de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais,
ali no de dedicação exclusiva com o
compromisso de não exercer qualquer
outra atdvidade remunerada em órgão público ou privado.
Art. 34. Os tecnologistas civis e os
preparadores têm o contrato resctn;

dído:
I - A pedido;
II - Por incapacidade fisica para

o exercício do cargo comprovada em
inspeção de saúde;
III - Por conveniência da dísciplina ou a bem da moral; e
IV - Por extinção, no Estabelecí.,
mente, da disciplina para a qual foram contratados.
Parágrafo único. Os tecnologistas
civis e os preparadores ficam sujeitos
ao que estabelecem a legislação trabalhista, o contrato firmado e as
normas regulan:entares do Estabelecí.,
mento para o qual foram contratados; os tecnologfstas militares à legislação ndlítar em vigor.
Art. 35. Os inspetores-monitores
de alunos são Sargentos possuidores
de curso de inspetor-monitor, regulado pelo Exército, que exercem atíví ,
dades nos Estabelecimentos de ni ver
médio. Destinam-se a auxiliar os
professôres e instrutores na preparação material e na realização de aulas
e sessões de instrução, bem como na
manutenção da disciplina escolar.
Parágrafo único. O regime de trabalho e os deveres dos inspetoresmonitores estão definidos na legisla;
ç â c militar vigente e nos
regulamentos dos Estabelecimentos de Ensino
onde servem.
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CAPÍTULO VIII

Da Remuneração

Art. 36. Os vencimentos básicos
do pessoal docente do ensino superior ~ médio e dos tecnologístas e
preparadores, com os respectivos regimes de trabalho, serão fixados em
lei especifica.
Art. 37. Os proressõres civis, sàmente quando no exercício efetivo de
suas atribuições no Magistério do
Exército, fazem jus às gratificacões
abaixo:
.
I ~ Gratificação adicional por
Tempo ue Serviço;
n - Gratificação de Auxílio ao
Aperfeiçoamento Técnico e Profissional;
In - Gratificação de Comissão
no Magistério do Exército; e
IV - Gratificação de Dedicação
Exclusiva.
§ 10 O pagamento das gratificações
previstas nos incisos n, IH e IV dêste artigo cessa com o afastamento do
professor de suas atividades no Magistério do Exército ou da comissão
que no mesmo exercia, por:
a) aposentadoria;
b) licença por periodo superior a
6 (seis) meses para tratamento de
saúde de dependente;
c) licença para aperfeiçoar seus
conhecimentos técnicos ou realizar
estudos par conta própria;
d) ausência não justificada;
e) afastamento do serviço além dos
prazos legais;
j) término ou afastamento da comissão;
g) licença especial;
h) disponibilidade prevista no artigo 48; e
i) mudança de regime de trabalho.
§ 20 Os professôres contratados fazem jus somente às gratificações
previstas nos incisos lI, IH e IV dês.
te artigo.
Art. 38. A gratificação adicional
por Tempo de Serviço é devida, definitivamente, inclusive na inatividade, ao professor permanente que
completa cada qüínqüêmo de efetivo
serviço, no valor de tantas cotas de
5% (cinco por cento) de seu Vencimento básico quantos forem os qüinqüênios de efetivo serviço.
Parágrafo único. O direito à gratificação começa no dia seguinte
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àquele em que o professor completa
cada qüinqüênio.
Art. 39. A gratificação de Auxílio
ao Aperfeiçoamento Técnico Profissional, calculada sôbre o vencimento
básico, é atribuída ao professor cívíj
e ao coadjuvante civil de ensino no
efetivo exercíoío da atividade de magistério, como estímulo ao apertei;
çoamento técnico-profissional, na razão de:
I - 35% (trinta e cinco por cento) aos proressôres permanentes Ou
contratados do ensino superior;
II - 25% (vinte e cinco por cento)
aos professôres permanentes ou contratados do ensino médio;
III - 20% (vinte por cento) aos
coadjuvantes do ensino superior; e
IV - 15% (quinze por cento) aos
coadjuvantes do ensino médio.
Art. 40. A gratificação pelo exer.,
cicio de comissão no Magistério do
Exército é atribuida aos professôres
civis nos seguintes casos:
r - 25% (vinte e cinco por cen.,
to) do vencimento básico pelo efetivo
desempenho do cargo de Subdlretor
de Ensino; e
II - 15% (quinze por cento) do
vencimento básico pelo efetivo desempenho do cargo de Chefe de Seção de Ensino.
Art. 41. A gratificação de Dedica;
ção Exclusiva é devida ao
professor
civil e ao coadjuvante civil na razão
de 20% (vinte por cento) sôbre o
vencimento básico.
Parágrafo único. A gratificação
prevista neste artigo não pode ser
acumulada com a estabelecida no
art. 40, anterior.
Art. 42. A remuneração a que tem
direito o professor militar, permanente ou em comissão, e o coadjuvante militar é regulada pelo Código
de Vencimentos dos Militares.
Art. 43. O professor contratado,
Oficial da reserva ou reformado, ~
além dos proventos da inatividade regulados pelo Código de Vencimentos
dos Militares, faz jus à remuneração
igual à do professor civil contratado.
Art. 44. O conferencista recebe,
por conferência de duração de uma
hora, importância igual à média das
gratificações pagas aos conferencistas
do mesmo nível de ensino, na localidade do Estabelecimento de Ensino
considerado.
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Disposições Especiais
CAPíTULO ÚNICO

Art. 45. O professor não pode participar da administração do Estabelecimento de Ensino, exceto nas atividades diretamente relacionadas com
as atribuições de magistério. Entretanto, se militar, deve assumir o comando eventual ou temporário por
imposição de sua hierarquia.

Art. 46. O professor não pode, a
qualquer titulo, ensinar individual
ou coletivamente, em caráter particular, a alunos do Estabelecimento
onde leciona.
Parágrafo único. O professor não
pode lecionar em curso, ou organizações semelhantes, de preparação para concurso de admissão ou para exames de segunda época do Estabelecimento onde leciona.
Art. 47. O professor permanente
pode se]; movimentado por imposição
da disciplina, por conveniência do
ensino, por motivo de saúde ou por
interêsse próprio.
parágrafo único. Na hipótese de
extinção do Estabelecimento de Ensino e por conveniência do ensino,
sua movimentação é feita por necessidade do serviço.
Art. 48. O professor permanente
civil é pôsto em disponibilidade
quando a disciplina que leciona é extinta do currículo oficial do Estabelecimento de Ensino e não cabe seu
aproveitamento em disciplina correlata, no mesmo ou em outro Estabelecimento.
Parágrafo único. O professor permanente civil em disponibilidade
pode ser aproveitado a critério da
autoridade competente, em função
de natureza técnica compatível com
sua hierarquia funcional, relacionada com a administração do ensino ou
com programas de pesquisas.
Art. 49. Além dos casos previstos
na legislação em vigor, pode ocorrer,
no Interêsse do ensino e da pesquisa,
o afastamento do professor para
aperfeiçoar-se em instituições nacionais ou estrangeiras, ou para comparecer a congresso e reuniões relacionadas com a atividade do magistério
que exerce.

LEGISLATIVO

Parágrafo umco. O afastamento
previsto neste artigo é concedido, por
indicação do Comandante do Estabelecimento de Ensino ou a requerimento do interessado, pela autoridade competente.
Art. 5..1. O professor militar permanente, afastado do exercício da
função do Magistério do Exército,
agrega nas condições estabelecidas
na legislação vigente.
fÍTULO rrr

Disposições Transitórias
CAPíTULO ÚNICO

Art. 51. Aos atuais proressõres CIVIS
e militares, catedráticos e adjuntos de
catedráticos em caráter efetivo. são
assegurados os direitos e as prerrogativas estabelecidas na legislação em
vigor até a data de publicação desta
lei.
Parágrafo único. Para efeitos da
presente Lei, no que lhes fôr aplicaver. os professôres de que trata êste
artigo são considerados como das
classes de titulares e adjuntos.
Art. 52. O direito à inatividade
remunerada, a pedido, só assiste aos
professôres militares referidos no artigo 51, que tenham mais de 30 (trinta) anos de efetivo
serviço, dos
quais 10 (dez), no mínimo, de tempo
no Magistério do Exército.
Art. 53. São Incluídos na categoria
de professor contratado os professôres civis que se submeteram à prova
de suficiência, para admissão em caráter provisório ou temporário, e que
ainda se encontrem em exercício por
ocasião da entrada em vigor desta
Lei.
Art. 54. Os atuais professôres adjuntos de catedrático
em caráter
provisorro, desde que satisfaçam à
legislação vigente na data da entrada em vigor desta Lei, podem ser reconduzidos, até que se realize, no
Estabelecimento de Ensino onde
exercem atividade, o primeiro concurso para preenchimento, em caráter permanente, das vagas existentes na Seção de Ensino que integram.
Art. 55. As providências do artigo
16 desta Lei serão aplicadas pela primeira vez em cada Estabelecimento
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após atingidas as percentagens de
professõres temporários de que trata
o parágrafo único de seu art. 50.
Art. 56. Na Lei de que trata o artigo 36 serão previstos os valõres básicos da hora de trabalho, considerando o mês de 4 (quatro) semanas
para o cálculo dos vencimentos dos
professõres e dos coadjuvantes civis.
TíTULO IV

Disposições Finais
CAPÍTULO ÚNICO

Art. 57. Esta Lei será regulada por
ato do Poder Executivo, no prazo de
90 (noventa) dias a partir da data
de sua publicação.
Art. 58. Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação e revoga o
Decreto-lei n'' 103, de 23 de dezembro de 1937, e demais disposições em
contrário.
Brasilia, 9 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 83 9 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geiel

LEI N9 5.702 DE

DE 14 DE SETEMBRO

1971

Autoriza a incorporação da Faculdade
de Ciências Econômicas, Contdbeis
e Atuariais de Natal à Universidade Federal do Rio Grande do Norte e dá outras providências.

o

Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica autorizada a Incorporação da Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais de
Natal, mantida pela Sociedade NorteRio-Grandense de Ensino, sediada em
Natal, à Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, com a denominação de Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis,
obedecidas as normas vigentes sôbrc
organização do ensino superior.
Parágrafo único. Os cursos da Faculdade incorporada obedecerão às
normas e critérios da legislação em
vigor.

Art. 29 A Universidade Federal do
Rio Grande do Norte receberá em
doação todos os direitos e bens móveis e imóveis ora utilizados pela Faculdade de Ciências Econômicas, Contábeis e Atuariais de Natal para seu
funcionamento e que integram o patrimônio da entidade mantenedora ,
Parágrafo único. Ao Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte cabe tomar as providências necessárias ao cumprimento dêste artigo.
Art. 39 O aproveitamento do pessoal
da Faculdade será feito a juízo da
Unrversídade Peueral do Rio Grande
do Norte sob o regime da legíslação
trabalhista.
Parágrafo único. O aproveftamento do pessoal docente será feito com
prévia audiência do Conselho Federal
de Educação.
Art. 49 As despesas com as medidas decorrentes desta lei serão atendidas, no corrente exercício, com recursos próprios da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e da
Faculdade incorporada.
Art. 59 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

LEI N9 5.703 DE

DE 14 DE SETEMBRO

1971

Concede pensão especial a beneficiários legais de membro integrante do grupo de atração e pacificação
dos índios Cintas Largas.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 E' concedida pensão especial
aos beneficiários legais do cidadão
Eneu Gonçalves de Paula, integrante do grupo de atração e pacificação
dos índios Cintas Largas, falecido vítima de hepatite palúdica em 5 de
junho de 1970, no desempenho dessa
missão.
Art. 29 A pensão a que se refere o
artigo anterior corresponde ao valor
de 2 (duas) vêzes o maior salário-
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mínimo, e o regime da concessão obedecerá aos preceitos dos arts. 59, 69
e 79 da Lei nc 3.373, de 12 de março

LEI N.o 5.705 - ')E 21 DE SETEMdB0
m: 1971

de 1958.

Altera riisposzções da Lei n." 5.107, de
13 de setembro de 1966, e ciá ouirae

Art. 39 As despesas decorrentes da
presente lei correrão à conta de Encargos Gerais da União, recursos sob
a supervisão do Ministério da Fazenda.

Art. 49 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, retroagmdo as vantagens financeiras nela previstas a 5 de junho de 1970.
Art. 59 Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971;
1509 da Independência
República.
EMÍLIO G.

e

839

da

MÉDICI

Antônio Del/im Netto

LEI N9 5.704 -

DE

14

DE SETEMBRO

DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a desapropriar, em favor da Emprésa BTasileira
de
Telecomunicações
E1VJ.BRATEL -. o domínio direto de
terrenos do Estado da Guanabara.

o

Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 E' o Poder Executivo autorizado a desapropriar, por utilidade
pública, com fundamento na
letra
"h" do art. 59 do Decreto-lei númerc
3.365, de 21 de junho de 1941, em
favor da Emprêsa Brasileira de Telecomunicações - EMBRATEL - o
domínio direto dos terrenos, de propriedade do Estado da Guanabara,
correspondentes aos prédios números
123 e 125 da rua Senador Pompeu, na
cidade do Rio de Janeiro, naquele
Estado, perfazendo uma área de
513,45 mã.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 14 de setembro de 1971:
1509 da
Independência e 839 da
Repúblíca..
.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Hygino C. Corsetti

prcnnaéncías.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1." O artigo 4." da Lei n- 5.107,
de 13 de setembro de 1966, com as
modificações mtroduzadas pelo
Deereto-rei n.» 20, de 14 de setembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte
redação, revogados os paràgraros 1.0
e 2.".
"Art. 4." A capitalização dos juros
dos depósitos mencionados no art. 2.0
rar-se-á à taxa de 3% (três por cento)
ao ano."
Art. 2.° Para as contas vinculadas
Cios empregados optantes existentes à
data da publicação desta ter, a capitalizaçào dos juros dos depósitos de
que trata o art. 2.° da Lei n.v 5.107,
de 13 de setembro de 1966, com as
modificações introduzidas pelo
Deereto-ler n." 20, de 14 de setembro
de 1966, continuará a ser feita na
seguinte progressão:
l - 3% (três por cento) durante
os dois primeiros anos de permanência
na mesma empresa;
I! - 4% (quatro por cento) do
terceiro ao quinto ano de permanência
na mesma empresa;
lI! - 5%
(cinco por cento) do
sexto ao décimo ano de permanência
na, mesma emprêsa:
IV - 6% (seis por cento) do décimo primeiro ano de permanência na
mesma emprêsa, em diante.
Parágrafo único. No caso de mudança de empresa, a capitalização dos
Juros passará a ser feita sempre a
taxa de 3% (três por cento) ao ano.
Art. 3.° O Banco Nacional da Habitação (BNH) poderá autorizar, independentemente do
disposto no
art. 10 e parágrafos da Lei n,» 5.107,
ds 13 de
setembro de 1966, que o
empregado optante pelo regime do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) utalíze a sua conta vrnculada para amortização total ou
parcial. de dívida contraída para
aquisição de moradia própria,
pelo
Sistema Financeiro de Habitação.
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Parágrato único, A autorização de
que trata és te arti,4"lJ somente poderá

Art. 5.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de setembro de 1971;
150" aa Independência e 83° da
República,

ser concecnua uma vee e no período
til: I," de outubro de )971 a 30 .re
setembro de 1972, cabendo ao BNH.
baixar as Instruções necessàrras a erettvação do saque na conta vinculada
oc empregado.

EMILIO

N9

5.706 -

DE

G,

MEDICI

Antonio Dettim Netto
Juuo Barata
João Paulo dos Reis Velloso
Jose Costa caoouxmt:

Art . 4.° Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.

LEI

89

21

DE SETEMBRO DE

1971

Altera o Quadro da Secretaria do Tribunal superior Eleitoral e aà outras
providências

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Petrômo Portella,
Presidente do Senado Federal, nos termos do ~ 59 do artigo 59, da Constítuíção Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art, 19 Fica extinto, no Quadro da Secretaria do Tribunal Superior
Eleitoral, a partir da vigência desta Lei, o cargo isolado de Assessor Administrativo, símbolo PJ-l.
Art. 2Ç' OS atuais cargos isolados de provimento efetivo de Mot-n-ísta,
do Quadro da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, são transformados
em cargos "de carreira, mantidos os mesmos símbolos,
Art. 3'" Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, rem
vogadas as dísposíçôes em contrário.
senado Federal, 21 de setembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
LEI N° 5.707

DE

27 DE .~ETEMBRO

DE 1971

Dá nova redaçâo ao caput do crt. 1~
e ao art. 3° da Lei n° 5.591, de 16
de iuüio de i!HO, e dá outras p10vidênctas.

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art , 1° O camü do art. 1° e o ar-t.
3° da Lei n'' 5.591, de 16 de julho de
1970, pasam a Vi.... y~'""I· com a seguinte
redação:
"Art. 1° A Fundaoão Insulbutc 'arastleiro de Geografia e Estatística,
atendendo às neceastdades do serviço, poderá instituir, no período de }O
de julho de 1970 a 31 de dezembro
de 1971, regime especial de trabalho
para os servidores que partictparem

diretamente das atividades do VIII
Recenseamento Gera: do Brasíl;"
"Art. 3° O pagamen;o da gra üricação especial censrtára cessará automàtlcamente com a conclueâo d8S tarefas censttánas atribuídas ao servidor e não ultrapassara, eU1 hipótese alguma, a data de 31 de dezembro
de 1971, sob pena de responsab.Iroade."
Art. 2° As despes ss decorrentes na.
presente lei correrão conta das dJ'<;·
poníbüídades .ãnancetras do r'rojeto
01-42-1-005
VIU Recenseamento
Geral do Brasil constante do Orçamento da União para 1971.
Art. 3° Esta lei entrará em vlgr-r
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrár!c.
Brasília, 27 de setembro de j.971;
150° da Indepen-lêncta e 83" ua
República.
à

EMÍLIO G, MÉDICI

João Paulo

uos

Reis VeUosD

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Díário Dfíclal" até o último dia útil
do trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções publicadas durante c
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em trimestres anteriores.
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LEIS COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMEJNTAR N9 11,
DE 25 DE MAIO DE 1971
Institui o programa de Assisteneta
ao Trabalhador Rural, e dá outras
propuiencias ,

o

Presidente da República

Faço saber "que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 19 É ínstdtuídc o Programa; de
Assistência ao Trabalhador Rural
(PRORURAL), nos têrmos da presente Lei Complementar.
§ 19 Ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural -

FUNRURAL -

diretamente subordinado ao Ministro
do Trabalho e Previdência Social e ao
qual é atribuída personalidade jurídi-

ca de natureza autárquica, caberá a
execução do Programa de Assistência
ao Trabalhador Rural, na forma do
que dispuser o Regulamento desta Lei
Complementar.
§ 29 O FUNRURAL
gozará em
tôda a sua plenitude, inclusive no que
se refere a seus bens, serviços e ações,
das regalias, privilégios e imunidades
da União e terá por fôro o da sua
sede, na Capital da República, ou o
da Capital do Estado para Os atos do
âmbito dêste.
Art. 29 O Programa de Assistência ao 'Trabalhador Rural consistirá
na prestação dos seguintes benefícios:
I - Aposentadoria por velhice;
II - Aposentadoria por invalidez;
UI - Pensão;
TV - Auxilio-funeral;

v - Serviço de saúde;
VI - Serviço social.
Art. 39 São beneficiários do Programa de Assistência instituido nesta
Lei Complementar o trabalhador rural e seus dependentes.
§ 19 Considera-se trabalhador rural, para os efeitos desta Lei Complementar:
a) a pessoa física que presta serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de qualquer espécie;
b) o produtor, proprietário ou não,
que, sem empregado, trabalhe na atividade rural, individualmente ou em
regime de economia familiar, assim
entendido o trabalho dos membros da
família indispensável à própria subsistência e exercício em condições de
mútua dependência e colaboração.
§ 29 Considera-se dependente o definido como tal na Lei Orgânica da
Previdência SGCÍal e legislação posterior em relação aos segurados do Sistema Geral de Previdência' Social.
Art. 49 A aposentadoria por velhice
corresponderá a uma prestação mensal equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do salário-mínimo de maior
valor no País, e será devida ao trabalhador rural que tiver completado 65
(sessenta e cinco) anos de idade.
Parágrafo único. Não será devida
a aposentadoria a mais de um componente da unidade familiar, cabendo
apenas o benefício ao respectivo chefe
ou arrimo.
Art. 59 A aposentadoria por invalidez corresponderá a uma prestação
igual à da aposentadoria por ve-
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lhlce, e com ela não acumulável, devida ao trabalhador vitima de en~
fermldada ou lesão orgânica, total ou
definitivamente incapaz para o tra-

balho, observado o princípio estabelecido no parágrafo único do artigo en..

terior.
Art. 69

A pensão por morte do

trabalhador rural, concedida segundo

ordem preferencial aos dependentes,
consistirá numa prestação mensal,
equivalente a 30% (trinta por cento)
do salário-mínimo de maior valor no
PaÍS.
Art.

79

Por morte presumida do

trabalhador, declarada: pela autoridade judiciária competente, depois de
seis meses de sua ausência, será concedida uma pensão provisória, na forma estabelecida no artigo anterior.
Art.

89 Mediante prova: hábil do

desaparecimento do trabalhador, em
virtude de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus
à pensão provisória referida no artigo
anterior, dispensados o prazo e a declaração nêle exigidos.
Parágrafo único. Verificado o reaparecimento do trabalhador, cessará
Imediatamente o pagamento da pensâo, desobrigados os beneficiáriOS do
reembôlso de quaisquer quantias recebidas.
Art. 99 O auxílio-funeral será devido, no importe de um salário-mínimo regional, por morte do trabalhador rural chefe da unidade familiar ou seus dependentes e pago àquele
que comprovadamente houver providenciado, às suas expensas, o sepultamento respectivo.
Art. 10. As ímportânclas devidas
ao trabalhador rural serão pagas, caso
ocorra sua morte, aos seus dependentes e, na falta dêsses, reverterão ao
FUNRURAL.

Art. 11. A concessão das prestações pecuniárias asseguradas por esta
Lei Complementar serão devidas ai
partir. do mês de janeiro de 1972, arredondando-se os respectivos valôres
para a unidade de cruzeiro imediatamente superior, quando rõr o caso,
inclusive em relação às cotas individuais da pensão.
Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos beneficiários, na
escala que permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em re-

gíme de gratuidade total ou parcial,
segundo a renda familiar do trabalhador ou dependente.
Al't. 13. O Serviço Social víse a
propiciar aos beneficiários melhoria
de seus hábitos e de suas condícões
de existência, mediante ajuda pessoal,
nos desajustamentos individuais e da
unidade familiar e, predominantemente, em suas diversas necessidades
ligadas à assistência prevista nesta
Lei, e será prestado com a amplitude
que permitirem Os recursos orçamentários do FUNRURAL, e segundo as
possibilidades locais.
Art. 14. O ingresso do trabalhador rural e dependentes, abrangidos
por esta Lei Complementar, no regime
de qualquer entidade de previdência
social não lhes acarretará a perda do
direito às prestações do Programa de
Assistência, enquanto não decorrer o
período de carência: a que se condicionar a concessão dos benefícios pelo
nôvo regime.
Art. 15. Os recursos para o custeio
do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das seguintes
fontes:
I - Da contríbuíçâc de 2% (dois
por cento) devida pelo produtor, sõbre o valor comercial dos produtos
rurais, e recolhida:
a)
pelo adquirente, eonsígnatárlo
ou cooperativa que ficam sub ..rogados,
para êsse fim, em tôdas as obrigações
do produtor;
b) pelo produtor, quando êle próprio industrializar seus produtos ou
vendê-los, no varejo, diretamente ao
consumidor.
II - Da: contribuição de que trata
o artigo 39 do Decreto-lei nc 1.14{)j
de 31 de dezembro de 1970, a aual
fica elevada para 2,6% (dois e seis
décimos por cento), cabendo 2,4%
(dois e quatro décimos por cento) ao
FUNRURAL.
§ 19 Entende-se como porduto rural todo aquêle que, não tendo so..
frido qualquer processo de índustrlaIizaçâo, provenha de origem vegetal
ou animal, ainda quando haja sido
submetido a processo de beneficia"
mento, assim compreendido um processo primário, tal corno descaroçamento, pílagem, descascamento ou
limpeza e outros do mesmo teor, destinado à preparação de matéria-prima
para posterior industrialização.
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§ 29 O recolhimento da contribuição estabelecida no item I devera ser
feito até o último dia do mês seguinte
àquele em que haja o-corrido a oper açâo de venda ou transformação industrial.
§ 39 A falta de recolhimento, na
época própria, da contribuição estabelecida no item I sujeitará, automàtícamente, o contribuinte à multa de
10% (dez por cento) por semestre ou
fração de atraso, calculada sóbre o
montante do débito, à correção monetáría dêste e aos juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês sobre o
referido montante.
§ 49 A infração de qualquer dispositivo desta Lei Complementar e de
sua regulamentação, para a qual não
haja penalidade expressamente cominada, conforme a gravidade da infração, sujeitará o infrator à multa
de 1 (um) a 10 (dez) salártos-míntmos de maior valor no País, Imposta
e cobrada na forma a ser definida no
regulamento.
§ 59 A arrecadação da contribuição devida ao FUNRURAL, na forma
do artigo anterior, bem assim das correspondentes multas impostas e demais cominações legais, será realizada,
preferencialmente, pela rêde bancária
credenciada para efetuar a arrecadação das contrfbuíções devidas ao

lNF'S.
§ 69 As contribuições de qus tratam os itens I e II serão devidas a
partir de 1 de julho de 1971, sem prejuízo do recolhimento das contribuições devidas ao FUNRURAL, até o
dia imediatamente anterior àquela
data, por fôrça do disposto no Decreto-lei nv 276, de 28 de fevereiro

de 1967.

Art. 16. Integram, ainda, a receita do FUNRURAL:
I - as multas, a correção monetária e os juros moratórios a que estão sujeitos os contribuintes, na forma do § 3.0 cu artigo anterior e por
atraso no pagamento das contribuições a que se refere o item LI do
mesmo artigo;
II - as multas provenientes de infrações praticadas pelo contribuinte,
nas relações com o FUNRURAL;
III - as doações e legados, rendas,
extraordinárias ou eventuais,
bem
assim recursos incluídos no Orçamento da União.
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Art. 17. Os débitos relativos ao
FUNRURAL e resultantes do disposto
no Decreto-lei número 276, de ::::8 de
fevereiro de 1967, de responsahílidade
dos adquirentes ou consignatários, na
qualidade de sub-rogados dos produtores rurais e os de responsabilidade
daqueles que produzem mercadorias
rurais e as vendem, diretamente} aos
conaumldores, ou as Industrrallzam,
ficam isentos de multa e de correção
monetária, sem prejuízo dos correspondentes juros moratórios, desde que
recolhidos ou confessados até -ioventa dias após a promulgação desta Lei
Complementar.
Parágrafo único. Em relação ao
período de 1.0 de março a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de produtos rurais só Iícam obrigados a recolher ao FUNRURAL as contribuições a êste devidas quando as tenham descontado do
pagamento que efetuaram, aos produtores, no dito período, pela compra
dos referidos produtos.
Art. 18. A confissão a que se refere o artigo anterior terá por objeto
os débitos relativos ao perlouo de L"
de março de 1967 a dezembro de 1969
que poderão ser recolhidos em até
vinte parcelas mensais, lguals e sucessivas, vencendo-se a primeira no
último dia útil do mês subseqüente
ao da confissão.
Parágrafo único. O parcelamento
de que trata êate artigo é condicionado às seguintes exígéncias:
a) consolidação da divida, compreentendo as contribuições em utraso
. e os respectivos juros moratórios calculados até a data do parcelamento;
b) confissão expressa da divida apurada na forma da alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente à amortização da dívida confessada e aos juros de 1% (um por cento)
ao mês, sôbre os saldos decrescentes
dessa mesma dívIda;
d) apresentação, pelo devedor, de
fiador idôneo, a critério do FUNRURAL, que responda solidàrfamente pelo débito consolidado e demais
obrigações a cargo do devedor;
e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente ao vencimento, da correção monetária, bem como
das sanções previstas no artigo 82 da
Lei número 3.807, de 26 de agõstc ce
1960, e respectiva regulamentação.
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Art. 19. Ficam cancelados os débitos dos produtores rurais para com
o FUNRURAL, correspondentes ao período de fevereiro de 1964 a fevereiro
de 1967 .
Art. 20. Para efeito de sua atuanzaçâo, os benefícios instituidos por

esta Lei Complementar. bem como o
respectivo sistema de cust.eío, serão
revistos de dois em dois anos pelo

Poder Executivo, mediante proposta
co Serviço Atuarial do Minístértc ao
Trabalho e Previdência Social.
Art. 21. O FUNRURAL terá seus
recursos financeiros
depositados no

Banco do Brasil S. A. e utilizados ele
maneira que a receita de um semeetre se destine à despesa do semesu e
imediato.

Parágrafo único. Até que entre em
vigor o Programa de AssistêncIa ora
instituído, o FUNRURAL continuará
prestando aos seus beneficiários a
assistência médico-social na forma uo
Regulamento aprovado pelo Decreto
número 61.554, de 17 de outubro te
1967.

Art .. 22, li: criado o Conselho Diretor do FUNRURAL. que será prestdido pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou por seu representante expressamente designado, e integrado, ainda, pelos representantes
dos seguintes órgãos: Ministério da
Agricultura, Ministério da Saúde, Instituto Nacional de Previdência Social,
bem assim de cada uma das Confederações representativas das categorias
econômica e profissional agrárias.
Parágrafo
único. O FUNRURAL
será representado em juízo ou fora·
dêle pelo
Presidente do respectivo
Conselho Diretor ou seu substituto legal.
Art. 23. O FUNRURAL terá a estrutura administrativa que fôr estabelecida no Regulamento desta Lei
Complementar.
Parágrfao único. O INPS dará a,
Administração, do FUNRURAL, pela
sua rêde operacional e sob a forma
de serviços de terceiros, sem prejuízos de seus ínterêsses, a assistência
que se fizer necessária em pessoal,
material, instalações e serviços administrativos.
Art. 24. O custo de administração
do FUNRURAL, em cada exercício,
não poderá exceder ao valor corres-

pondente a 10% (dez por cento) da
receita realizada no exercício anterior.
Art. 25. As despesas de organização dos serviços necessários à
execução desta Lei Complementar, inclusive instalação adequada do Conselho Diretor e dos órgãos da estrutura administrativa do FUNRURAL,
serão atendidas pelos recursos dêste,
utilizando-se, para tanto, até 10%
(dez por cento) das dotações das despesas previstas no orçamento vigente.
Art. 26, Os débitos relativos à contribuição fixada no item I do artigo
15, bem assim as correspondentes
multas impostas e demais cominações
legais, serão lançados em livro próprio destinado pelo Conselho Diretor
à inscrição da dívida ativa do .,', ..
FUNRURAL.

Parágrafo único. ~ considerada liquida e certa a dívida regularmente
inscrita no livro de que trata êste artigo e a certidão respectiva servirá de
título para a cobrança judicial, como
dívida pública, pelo mesmo processo e
com os privilégios reservados à Fazenda Nacional.
Art. 27. Fica extinto o Plano Básico da Previdência Social, instituído
pelo Decreto-lei n" 564, de 1° de maio
de 1969, e alterado pelo Decreto-lei n''
704, de 14 de julho de 1969, ressalv~
dos os direitos daqueles que, contrtbulndo para o INPS p'810 referido
Plano, cumpram período de carência
até 30 de junho de 1971.
§ 1° As contribuições para o Plano
Básico daqueles que tiverem direito
assegurado, na forma dêste artigo, serão recolhidas somente em correspondência ao período a encerrar-se em
30 de junho de 1971, cessando o direito de habilitação aos benefícios em
30 de junho de 1972.
§ 2 Caberá a devolução das contribuições descontadas, já recolhidas ou
não, àqueles que, havendo começado
a contribuir tardiamente, não puderem cumprir o período de carência
até 30 de junho de 1971.
§ 3° As emprêsas abrangidas pelo
Plano Básico são incluídas como contribuintes do Programa de Assistência ora instituído, participando do seu
custeio na forma do disposto no item
I do art . 15, e dispensadas, em conseqüência, da contribuição relativa ao
referido Plano, ressalvado o disposto
no § 1°.
Q
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Art. 28. As entidades sindicais de
trabalhadores e de empregadores rurais poderão ser utilizadas na fiscalização e identificação dos grupos rurais beneficiados com a presente Lei
Complementar e, mediante convênio
com o FUNRURAL, auxiliá-lo na implantação, divulgação e execução do
PRORURAL.
Art. 29. A emprêsa agro-industrial
anteriormente vinculada, i n c I u s i v e

quanto ao seu setor agrário, ao extinto Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industriários e, em seguida, ao Instituto Nacional de Previdência Social, continuará vinculada
ao sistema geral da Previdência Social.
Art. 30. A dotação correspondente
ao abono previsto no Decreto-lei número 3.200, de 19 de abril de 1941,
destinar-se-á ao refôrço dos recursos
orçamentários do Ministério do Trabalho e Previdência Social, especificamente, para suplementar a receita do
FUNRURAL, ressalvada a continuidade do pagamento dos benefícios já
concedidos até a data de entrada em
vigor desta Lei.
Art. 31, A proporção que as emprêsas atingirem, a critério do Ministério do Trabalho e Previdência Social, suficiente grau de organização,
poderão ser incluídas, quanto ao respectivo setor agrário, no sistema geral de Previdência Social, mediante
decreto do Poder Executivo.
Art. 32. lt lícito ao trabalhador ou
dependente menor, a critério do .....
FUNRURAL, firmar recibo de pagamento de beneficio. independentemente da presença dos pais ou tutores.
Art. 33. Os benefícios concedidos
aos trabalhadores rurais e seus dependentes, salvo quanto às importâncias devidas ao FUNRURAL, aos des-
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contos autorizados por lei, ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecidos judicialmente, não
poderão ser objeto de penhora, arresto ou seqüestro, sendo nulas de pleno direito qualquer venda ou cessão,
a constituição de qualquer ônus, bem
assim a outorga de podêres irrevogáveis ou em causa própria para a respectiva percepção.
Art. 34. Não prescreverá o direito
ao benefício, mas prescreverão as
prestações não reclamadas no prazo
de cinco anos, a contar da data em
que forem devidas.
Art. 35. A presente Lei Complementar será regulamentada no prazo
de 90 dias de sua publicação.
Art. 36. Terá aplicação imediata o
disposto no art. 1° e seu § 1°, artigo
22, parágrafo único do artigo 23, artigos 25 e 27 e seus §§ e art. 29.
Art. 37. Ficam revogados, a partir
da vigência desta Lei, o título IX da
Lei n" 4.214, de 2 de março de 1963,
os Decretos-leis nsa 276, de 28 de fevereiro de 1967, 564, de 1° de maio de
1969, 704, de 24 de julho de 1969, e o
art. 29 e respectivo parágrafo único
do Decreto-lei ns 3.200, de 19 de abril
de 1941, bem como as demais disposições em contrário.
Art. 38. Esta Lei Complementar
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
Júlio Barata
F. Rocha Lagôa
Mdrio Claudio da Costa Braga
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maio de 19'69 - Publicado no
D. O. de 15-10-71
..
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outubro de 1971 - Dispõe sô-
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turismo e dá outras providências. Publicado no D. O.
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5-11-71
.
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3
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Programa de Desenvolvimento
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de 8-11-71
.
1.193 Decreto-Lei de 23 de
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novembro de 1971 - Autoriza
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cado no D. O. de 22 e repu,

blícado no de 24-11-71

.

1.19:4 Decreto-lei de 30 de
novembro de 1971 - Autoriza
o Tesouro Nacional a promo-
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ver a subscrição de ações da.
Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S. A. - USIMINAS e
dá outras providências.
Publicado no D. O. de 30 de
novembro de 1971
1.195 - Decreto.Lei de 9' de
dezembro de 1'971 - Dá nova
redação ao I§ 39 do artigo 19,
do Decreto-Lei nv m, de 21
de novembro de 1966. - Publicado no D. O. de 13-12-71.
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8

1.196 Decreto-Lei de 23 de
dezembro de 1971 - Prorroga
prazo de aplicação de incentivo fiscal para empreendimentos novos na área da
SUDENE
Publicado no
D. O. de 23-12-71

9

1.197 Decreto-Lei de 23 de
dezembro de 1971 - Inclui no
Plano Nacional de Viação as
ligações rodoviárias que especifica e dá outras providências.
"- Publicado no D. O. de 23
de dezembro de 1971

9

1.198 - Decreto.Leí de 27 de
dezembro de 1971 - Altera a
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Renda e dá outras providências. - Publicado no D. o.
de 27-12-71 .
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de

Mercadorias (NBM) , a Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB) , a
legislação do Impôsto sobre

Produtos Industrializados e dá
outras providências. - Publieado no D. O. de

29-12~71.
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Decreto-Lei de 28 de
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1.-200 -

programa especial de assístên-

da financeira ao setor de barracha vegetal da Amazônia Publicado no D. O. de 29-12-71
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de 16'11-71.
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de 1971. - Publicado no D. O.
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de novembro de 1971
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Publicado
na D. O. de 25-11-71
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Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portu...
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bltcado no D. O. de 25-11-71.
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_ Aprova o texto do Decretolei nc 1.191, de 22 de outubro
de 1971. - Publicado no D. O.
de 2'6-11-71
.
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Região. - Publicado no D. O.
de 26-11-71. "',.,"',
.
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do Trabalha. - Publicano no
D. o. de 29-11-71.
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-. Aprova os textos da Convenção Postal Universal do
Protocolo Adicional à Constítuicão da União Postal Universal" e do Acôrdo Relativo às
Encomendas Postais, assinados
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cado no D. O. de 30-11-71 ..
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ao exercício de 19,ô4 - Publicado no D. Q. de 2-12-71
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- Autoriza o Govêrno da República Federativa do Brasil a
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aderir ao Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado
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ressalvas à Convenção de 1951,
sôbre o mesmo Estatuto. Publicado no D. Q. de 2-12-71
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-- Publicada no D. O. de 5 de
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5.709 - Lei de 7 de outubro de
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imóvel rural
por estrangeírc
residente no País ou pessoa ju-'
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D. O. de 17-10-71
33
5.710 -- Lei de 7 de outubro de
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artigo 25 da Lei nv 4.595, de
z
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14 de julho de H165, e do
artigo 69 do Decreto-lei n° 32,
de 18 de novembro de 1966, e
dá outras providências. - Publicada no D. O. de 11 e reto
no de 14-10-71.
35
5.711 - Lei de 8 de outubro de
1971 -- Reestrutura o serviço
de Assistência Religiosa nas
Fôrças Armadas, considera em
extinção os atuais Quadros de
Efetivos de Capelães Militares
e dá outras providências. Publicada no D .0. de 13 de
outubro de 1971.
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5.712 - Lei de 8 de outubro de
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das Juntas de Conciliação e
Julgamento de São Leopoldo,
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Conciliação e Julgamento de
Florianópolis, Chapecó,
Concórdia, Itajaí, Criciúma, Tubarão e Lajes, no Estado de Santa Catarina, e dá outras providências. Publicada no D. O.
de 13-10-71.
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Publicada; no D.
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5.716 - Lei de 19 de outubro de
1971 - Proclama Patrono da
Fôrça Aérea Brasileira o Marechal-do-Ar Alberto Santos Dumont - Publicada 'no D. O.
de 21-10-71.
5.717 - Lei de 26 de outubro de
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Fundação Alexandre de Gusmão - Publicada no D .0. de
27-10-71 .
5.718 - Lei de 26 de outubro de
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1. 900.200,00, para o fim que
especifica - Publicada no D.
O. de 27-10-71
5.719 - Lei de 26 de outubro de
1971 - Autoriza o Poder Executivo a abrir. ao Ministério
das Relações Exteriores, o crédito especial de Cr$ 1.620.000,00
para o fim que especifica. Publicada no D. O. de 27-10-71.

5.720 - Lei de 26 de outubro de
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das Comunicações,
o crédito
especial de Cr$ 400.400,00, para o fim que especifica. - Publicada no D .0. de 27-10-71
5.721 - Lei de 26 de outubro de
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de 27-10-71

5.722 - Lei de 26 de outubro de
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5.724 - Lei de 26 de outubro de
1971 - Atualiza o valor das
multas previstas na Lei número 3.820, de 11 de novembro
de 1960, que cria o Conselho
Federal e os Conselhos Régionaís de Farmácia e dá outras
providências - Publicada no
D. O. de 27-10-71
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5.725 - Lei de 27 de outubro de
1971 - Estabelece a permissão
do desconto no salário do empregado de prestações relativas
ao financiamento para aquisição de unidade habitacional,
no Sistema Financeiro de Habitação. Publicada no D. O. de
29-10 e reto no de 8-11-71 ..
5.726 - Lei de 29 de outubro de
1971 - Dispõe sôbre medidas
preventivas e repressivas ao
tráfico e uso de substâncías
entorpecentes ou que determinam dependência física ou
psíquica e dá outras providências - Publicada no D. O. de
1-11-71
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5.723 - Lei de 26 de outubro de
1971 - Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial
de crs 70.000.000,00 (setenta
milhões de cruzeiros), para o
fim que especifica. - Publicada no D. O. de 27-10 e ret- no
de 8-11-71

5.715 - Lei de 18 de outubro de
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17-12-71 (Suplemento) .......
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5.728 - Lei de 5 de novembro
de 1971 - Dispõe sôbre a formação de Engenheiros Militares para o Quadro de Oficiais
Engenheiros do Corpo de Oficiais da Aeronáutica da Ativa
e dá outras
providências. ~
Publicada no D. O. de 8-11-71 116
5.729. - Lei de 8 de novembro
de 1971 - Altera o § 2l? do artigo 141 da Lei nv 3.807, de 26
de agôsto de 1960, que dispõe
sôbre a Lei Orgânica da Previdência Social - Publicada no
D. o. de 9-11-71
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D. O. de 18-11-71
5.735 - Lei de 17 de novembro
de 1971 - Dá nova redação ao
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Lei nv 2.800, de 18 de junho
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profissão de químico e dá outras providências. ----' Publicada no D. O. de 19-11-71
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providências Publicada no
D. O. de 23 de novembro de
1971 .
5.738 - Lei de 24 de novembro
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Plurianual de Investimentos do
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D. O. de 8-11 e repub. no de
9-12-71 (Suplemento)
5.739 - Lei de 24 de 'novembro
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Supremo Tribunal Federal Publicada no D .0. de 26 de novembro de 1971
5.740 - Lei de 1 de dezembro
de 1971 - Autoriza a Comissão
Nacional de Energia Nuclear
(CNEN) a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear
- C.B.T.N., e dá outras providências - Publicada no D.
O. de 2 reto no de 3 e repu-Do
no de 23-12-71
5.741 - Lei de 1<:1 de dezembro
de 1971 - Dispõe sôbre a proteção do financiamento de bens
imóveis vinculados
ao Sistema Financeiro da Habitação Publicada no D. O. de 2-12-71
5.742 - Lei de 19 de dezembro
-de 1971 - Dá nova redação <1
dispositivos
da Lei n- 2.180,
de 5 de fevereiro de 1954, alterada pela Lei nv 5.056, de 29
de junho de 1967, que dispõe
sôbre o Tribunal Marítimo Publicada no D. O. de 2-12-71
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Publicada no
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5.745 - Lei de 19 de dezembro
de 1971 - Denomina "pôrt.o
Barão de Teffé" o pôrto de':

Antonina, no Estado do Paraná - Publicada no D. O. de 2de dezembro de 1971
134
5.746 - Lei de 19 de dezembro
de 1971 - Autoriza doação de
próprio nacional à Prefeitura
de Juiz de Fora, no Estado de

:Minas Gerais. e dá outras providências - Publicada no D.
O. de 2-12-71 .
5.747 - Lei de 19 de dezembro
de 1971 - Autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Mínístó-
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exercício e dá outras providências.. - Publicado no D.O. de
3-12-71
5.751 - Lei de 2 de dezembro de
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.
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cruzeiros), para o fim que especifica. - Publicado no D.O.
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que especifica. Publicado
no D.O. de 3-12-71
5.753 - Lei de 3 de dezembro
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- Publicado no no. de 13 de
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5. 754 ~ Lei de 3 de dezembro
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e fixa a Despesa da União
para o Exercício Financeiro de
1972. ~ Publicado no D.O. de
14-12-71 (Suplemento)
5.755 - Lei de 3 de dezembro
de 1971. - Isenta do pagamento dos Impostos Predial e Territorial Urbano e de Transmissão, no Distrito Federal,
imóveis adquiridos" por componentes da Fôrça Expedicionária Brasileira. ~ Publicado
no n.o. de 7-12-71
5. 756 ~ Lei de 3 de dezembro
de 1971. - Dispõe sôbre o Ensino no Exército. ~ Publicado no D.O. de 7-12-71
5. 757 ~ Lei de 3 de dezembro
de 1971. - Estabelece regime
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dispos-ição do FUNRURAL e
dá outras providências. - Publicado no D.Q. de 7-12-71 ..
5.758 - Lei de 3 de dezembro
de 1971. - Dá nova redação a
ção
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que especifica. Publicado
no D.O. de 2-12-71
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5.749 - Lei de 1 de dezembro
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de outubro de 1969 (Código
Penal). - Publicado no D.O.
de 2-12-71
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IDECRETO-LEI N." 1.190 OUTUBRO DE 1971

DECRETOS-LEIS
DE

14

DE

Prorroga o prazo a que se refere o
art. 1.0 do Decreto-lei n,Q 569, de 7
de maio de 1969.

o Presidente
das atribuições
tigo 55. item
decreta:
Art. 1.0 Fica

da República, no uso
que lhe confere o arlI, da Constituição,
prorrogado até 31 de

dezembro de 1974 o prazo fixado no
artigo 1.0 do Decreto-lei n.s 569, de 7
de maio de 1969.

Art. 2.° ~ste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de outubro de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto

Mareus Viniczus pratini de Moraes

João Paulo dos Reis venoso

DECRETO-LEI NQ 1.191 -

DE

27

DE

OUTUBRO DE 1971

Dispõe sôbre os incentivos fiscais ao
turiemo e dá outras providências

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo
55, item n, da Constituição, decreta:
Art. 19 A construção ou ampliação
de hotéis, obras e serviços especlncos
de finalidade turística, constituindo
atividades econômícas de Interêsse nacional, desde que aprovadas pelo Oonselho Nacional de Turismo, ficam equí-

paradas a instalação e ampliação de
Indústrias básicas e, assim, incluídas
no item IV do artigo 25 da Lei número 2.973, de 2ü de novembro de 19'56.
Art. 2 9 Os hotéis em construção ou
os que venham a ser construidos, desde que seus projetos sejam aprovados
pelo Conselho Nacional de Turismo,
até 31 de dezembro de 1975, gozarão
de ísençào ao ímpõsto sõbre a renda e
adicionais não restituíveis, pelo prazo
de até 10 (dez) anos, a partir da conclusão das obras.
Parágrafo único. Para gozar da
isenção mencionada neste artigo, os
hotéis obedecerão aos prazos fixados
pelo Conselho Nacional de Turismo
para execução dos projetos.
Art. 39 O disposto no artigo anterior poderá ser extensivo aos estabelecimentos hoteleiros que. sofrerem ampliação, se satisfeitos os entéríos e condições que vierem a ser estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Turismo.
Art. 49 As pessoas jurídicas registradas no Cadastro Geral de Contríbumtes poderão deduzir do Impôstc de renda e adicionais não restituíveis que devam pagar, para investimento em projetos de construção ou ampliação de
hotéis, e em obras e serviços específícos de finalidade turtsuca, desde que
aprovados pelo Conselho Nacional de
Turismo com parecer fundamentado
da Emprêsa Brasileíra de Turismo
(EMBRATUR) :

I - até 50% (Cinqüenta por cento)
quando o investimento se fizer nas
áreas de atuação da SUDENE e 00

>

SUDAM;

II ~ até 8% (oito por cento), nas
áreas não compreendidas no inciso anterior.
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Art. 59 Até o exercício financeiro de
1975, inclusive, os hotéis de turismo que
estavam operando em 21 de novembro
de 1966 poderão pagar com a dedução

de até 50% (cinqüenta por cento) o

ímpósto de renda e os adicionais não
restituíveis, desde que a outra parte
venha a reverter em melhoria de suas
condições operacionais.
Art. 69 Os incentivos fiscais previstos nos artigos 49 e 59 dêste decretolei somente serão concedidos às pessoas jurídicas ou emprêsas beneficiárias que aplicarem, em hotéis de turismo, ou em obras e serviços espectficos de finalidade turística, novos capitais provenientes de seus recursos
próprios, em quantia igual ao valor do
Impôsto dispensado.
Art. 79 As pessoas jurídicas que se
beneficiarem da dedução prevista no
artigo 49 dêste decreto-lei, terão o prezo de um ano, a partir de 1 de janeiro
seguinte ao exercício financeiro a que
corresponder o ímpôsto, para aplicação em projetos de empreendimentos
turísticos aprovados pelo Conselho Nacional de Turismo, com parecer fundamentado da Emprêsa Brasileira de
Turismo (EMBRATUR).
§ 19 A não aplícaçào do valor deduzido no prazo fixado neste artigo, acarretará a transferência dos recursos para o Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR) , de que trata o artigo 11 dêste decreto-lei.
§ 29 Serão também transferidos para o FUNGETUR os recursos em depósito que, pela legislação anterior, deveriam ser recolhido.s como renda tributária da União.
Art. 89 A pessoa juridica deverá depositar no Banco do Brasil S. A., ou
em estabelecimento por êle autorizado,
as quantias que deduzir do seu impôsto de renda e adicionais não restituiveis, em conta bloqueada, sem jUl'OS,
que somente poderá ser movimentada
mediante autorização da EMBRATUR.
Parágrafo único. A não efetivação
do depósito ou qualquer de suas prestações dentro do prazo fixado, determinará a aplicação das mesmas penalidades e correção monetária devidas,
em situação idêntica, relativamente ao
impôsto de renda, e a receita respectiva inclusive o principal será creditada ao FUNGETUR.
Art. 99 O valor das deduções amparadas pelos artigos 49 e 59 dêste de-
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ereto-lei deverá ser incorporado anualmente ao capital social da emurêsa
beneficiada, independentemente do
pagamento de quaisquer tributos rederaís pelas pessoas físicas ou jurídicas titulares, sócios ou acionistas da
emprêsa..
Parágrafo único. A falta de integralização do capital da pessoa jurídica
não impedirá a capitalização prevista
neste artigo.
Art. 10. As pessoas físicas poderão
abater da renda bruta de suas declarações de rendimentos relativas ao ano
base do exercício financeiro em que o
impôsto fôr devido, as quantias efetivamente aplicadas na subscríçâo integral, em dinheiro, de ações nominativas de empreendimentos turrstíccs
aprovados pelo Conselho Nacional de
Turismo, e considerados de capital
aberto, observado o disposto no artigo
99 da Lei nc 4.500, de 30 de novembro
de 1964 e no Decreto-lei nv 1.161, de
19 de março de 1971.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo se aplica às declarações do tmpôsto de renda; a partir do exercício
de 19'72, ano-base de 1971, até o exercício de 1975, ano-base de 1974, mantidos os limites máximos globais para
abatimento da renda bruta fixados na
legislação em vigor.
Art. 11. Fica criado o Fundo Geral
de Turismo (FUNGETUR), destinado
a fomentar e prover recursos para o
financiamento de obras, serviços e atividades turísticas consideradas de interêsse para O desenvolvimento do turísmo nacional, de acôrdo com o parágrafo único do artigo 19 do Decretolei nc 55, de 18 de novembro de 1966.
§ 19 O FUNGETUR será gerido pela
Emprêsa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) e constituído de:
I - Recursos provenientes de parcelas do capital da EMBRATUR, que
vierem a ser integralizadas;
II - Recursos provenientes da receita resultante do registro de emprêsas dedicadas à íridústrta do turismo
e das respectivas renovações anuais:
IH - Recursos provenientes dos depósítos deduzidos do impôsto de renda e adicionais não restituíveis e não
utilizados nos prazos regulamentares,
bem como dos efetivados com atraso e
respectivas penalidades e correção monetária;
IV - Rendimentos derivados de suas
aplicações;

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

v - Recursos provenientes de dotações orçamentárias da União que lhe
forem especificamente destinados;
VI - Auxílios, doações, subvenções.
contribuições e empréstimos de entidades públicas ou privadas, nacionais.
internacionais ou estrangeiras;
VII - Quaisquer depósitos de pessoas físicas ou jurídicas realizadas a
seu crédito.
§ 29 O funcionamento e as operações do FUNGETUR serão regulados
por resolução do Conselho Monetário
Nacional.
Art. 12. Em casos especiais, considerados, pela EMBRATUR, de alto interêsse turístico, o Conselho Nacional
de Turismo poderá aprovar projetos
ampliando a aplicação de recursos originados dos incentivos fiscais até o
mtte de 75% (setenta e cinco por cento) do custo global do empreendimenta.
Art. 13. Os títulos de qualquer natureza, ações ou cotas de capital, representativos dos investimentos decorrentes da utilização de beneficio fiscal de que trata êste decreto-lei, terão
sempre a forma nominativa e não poderão ser resgatados ou transferidos
no prazo de 5 (cinco) anos, contados
da data da subscrição.
Art. 14. Os estímulos fiscais previstos nos artigos 4Q e 59 dêste decretolei poderão ser concedidos cumulativamente COm os de que tratam a Lei número 5.508, de 11 de outubro de 1968
e o Decreto-lei nc 756, de 11 de agôsto
de 19'69, desde que não ultrapasse a
50% do ímpôsto devido.
ü-
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Art. 15. A concessão de estímulos
de financiamento por parte do Conselho Nacional de Turismo e de estabelecimentos oficiais de crédito somente
será dado aos empreendimentos aprovados e localizados onde o Estado ou
Município se comprometam, de maneira efetiva, a conceder isenções ou
outras facilidades fiscais, a critério da
EIvIBRATUR, como estimulo ao empreendimento em questão.
Art. 16. Será isenta dos impostos de
importação e sôbre produtos industrializados, mediante reconhecimento pelo órgão competente definido em regulamento, a importação de máquinas e
equipamentos, sem similar no Pais,
destinados à construção e à ampliação de empreendimentos que visem ao
desenvolvimento da indústria turtstica, desde que constem de projetos
aprovados pela EMBRATUR.
Art. 17. Os incentivos fiscais previstos no artigo 49 dêste decreto-lei
continuam sujeitos as normas estabelecidas pelo Decreto-lei nc 1.10-5, de
16 de junho de 1970 e pelo Decreto-lei
nv 1.179, de 6 de julho de 1971.
Art. 18. ~te decreto-lei entrará em
vigor na data de sua publícaçáo, revogadas as dísposíções em contrártc ,
Brasília, 27 de outubro de 1971;
da Independência e 83\1 da
República.
150 Q

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José Costa Cavalcanti

DE

8 DE NOVEMBRO DE 1971

Programa de Desenvolvimento do Centro - Oeste
e aá outras providências

(PRODOESTE)

o Presidente da República, no uso da atríbuiçâo que lhe confere o
artigo 55, item n, da Constituição, decreta:
Art. I'? lt criado o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste
(PRODOESTE), destinado a incrementar o desenvolvimento econômico
do sul dos Estados de Mato Grosso, de Goiás e do Distrito Federal.
ATt. 29 O P.H,QDOESTE objetivará a construção imediata de uma
rede rodoviária básica, prioritária, conjugada a um sistema de estradas
vícmaís e a uma rede de silos, armazéns, usinas de beneficiamento e frigoríficos, bem como a realização de obras de saneamento geral, retificação
de cursos de água e recuperação de terras.
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1Q São consideradas prioritárias, na primeira fase do Programa de

que trata. este Decreto-lei, as seguintes ligações:
BR
BR
BR
BR

USO
452
050
364

-

Trecho
Trecho
Trecho
Trecho

Goiânia - Rio Verde - Jatai;
ltumbiara - Rio Verde;
Cristalina - Catalão;
Cuiabá - Rcndonópolís-J'ataí:

BR 163

-

Trecho Rondonõpolis - Campo Grande - Dourados;

BR 262
BR 070/416 -

Trecho Campo Grande - Aquidauana - Corumbá;
Trecho Brasília - Cuiabá - Cáceres - Mato Grosso; e

BR 376

Trecho Dourados - Paranavaí.

-

§ 29 O sistema de estradas vicinais será construído pelos Estados respectivos, sob a orientação do Ministério dos Transportes.
§ 39 O sistema de armazéns e silos, usinas de beneficiamento e frígortfícos será construido pelo setor privado, com financiamentos concedidos
pelo Banco do Brasil S.A. e, supletivamente, pela CIBRAZEM, ouvido o
Mínistérto da Agricultura.
S 49 As obras de saneamento geral a serem realizadas por intermédio
do Ministério do Interior compreenderão a construção de canais e barragens
na região do Pantanal de Mato Grosso, a retíficaçâc de cursos de água e
obras de proteção contra as enchentes em áreas urbanas e rurais no sul
dos Estados de Mato Grosso e Goiás.
Art. 39 O PRODOESTE contará com dotação de recursos no valor de
Cr5 650.000.000,00 (seiscentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), distribuídos pelos exercícios de 1972 a 1974, como segue: Cr$ 260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de cruzeiros), em 1972; Cr$ 270.000:'000,00 (duzentos e setenta milhões de cruzeiros), em 1973; e Cr$ 120.000.000,00 (cento e
vinte milhões de cruzeiros, em 1974.
.
§ 19 É autorizada a abertura de crédito especial de Cr$ 160.000.000,00
<cento e sessenta milhões de cruzeiros), em favor do Ministério dos
'Transportes, e CrS 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) em favor do
Ministério do Interior, com vigência até 31 de dezembro de 1972, a fim
de atender à parcela dos dispêndios de que tratam os itens "a" e "d" do
a-rtigo 49 deste Decreto-lei, a serem realizados no referido exercício.
§ 2Q OS Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Coordenação
Geral adotarão as providências necessárias:
a)
Ao aprovisionamento de recursos a que se refere o parágrafo anterior, sem aumento de despesas. na forma do que dispõe
o artigo 43 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
b)
A inclusão no Orçamento da União das parcelas restantes,
no valor de CtoS 340.000.000,00 (trezentos e quarenta milhões de
cruzeiros). referentes aos exercícios de 1973 e 1974.
§ 39 Os recursos a que se referem os itens "b" e "c" do artigo seguinte
serão incluídos no Orçamento Monetário dos respectivos exercícios, na forma que rõr determinada pelo Conselho Monetário Nacional.
Art. 49 Os recursos de que trata o artigo anterior terão a seguinte
destinação:
a)

b)

c)
d)

Implantação e pavimentação da rêde rodoviária básica . .
,
.
Construção do sistema de estradas vicinais
.
Construção da rede de armazéns e silos, usinas
de beneficiamento e frigoríficos
.
Realízaçâo de obras de saneamento geral
.

Cr$

460.000.000.00
50.000.000,00
90.000.000,00
50.000.000,00
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Art. 59 A utilização dos recursos previstos nos artigos 39 e 49 dêste
Decreto-lei será reahzada.:
I - Mediante entrega de recursos orçamentários, no caso de
estradas básícas, cujas obras estejam a cargo do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. e no caso de obras
de saneamento geral, a cargo do Departamento Nacional de
Obras de Saneamento;
II - Mediante financiamento, por conta do Tesouro Nacional, por
intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico,
com recursos destacados pelo Banco Central do Brasil, no
caso de estradas vicinais, cujas obras estejam a cargo dos
departamentos rodoviários estaduais, observadas as seguintes
condições:
- Prazo de resgate: 12 (doze) anos, com 3 (três) de carência;
- Juros: 10 % (dez por cento) ao ano;
- Garantia: Obrigações do Tesouro do Estado ou outras, a
critério do Cons~lho Monetário Nacional;
m - Mediante financiamento pela rêde bancária, com recursos
repassados pelo Banco Central do Brasil, no caso de construçâo de armazéns, silos, usinas de beneficiamento e frigoríficos, observadas as seguintes condições:
- Prazo de resgate: 10 (dez) anos, inclusive de 1 (um) a 3
(três) anos de carência;
- Juros: 3 % (três por cento) ao ano, acrescidos da correção
cambial; e
- Garantias: as que o Banco do Brasil S.A. julgar adequadas.
Art. 69 Para o mais rápido aproveitamento produtivo das terras beneficiadas com o PROnDESTE, o Ministério da Agricultura determinará as
áreas prioritárias para a execução de programa de colonização.
Art. 79 Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Repübllca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Detttm Netto
M árzo David Andreazza
L. F. Cirne Lima
JOão Paulo dos Reis venoso
José Costa cavalcanti

DECRETO-LEI N9 1.193 NOVEMBRO

DE

23 DE

DE 1971

Autoriza o Tesouro Nacional a promover o aumento do capiua
do
Banco do Brasil S. A. e dá outras
providencias.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere ,) ;;!rtigo 55, item II da Constituição, decreta:
Art. 19. Fica o Tesouro Nacional
autorizado a promover a subscrição,
no aumento de capital do Banco do
Brasil S. A., que vier a ser aprovado
pela assembléia geral de acionistas daquela instituição financeira, até o li-

mite de Crg 180.000.000,00 (cento e
oitenta milhões de cruzeiros) e integralizá-la totalmente no exercício de
1971.

Art. 2.0 Para atender à despesa a
que se refere o artigo anterior fica
aberto no Ministério da Pazendu Um
crédito especial de Cr$
.
~80. 000. 000,00
(cento e oitenta milhões de cruzeiros) observada a seguinte classificação:
28.00 - Encargos Gerais da União
28.01 - Recursos sob a Supervisão
do Mínístérío da Fazenda
18.00 - Encargos Gerais
1.003 - Participação Financeira da
União no aumento de capital do Banco
do Brasil S.A.
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- Despesas de Capital
- Inversões Financeiras
- participação em ConstiAumento de Capital de Em-

prêsas ou Entidades Comerciais ou Financeiras
Art. SQ.
E' o Ministério da Fazenda autorizado a subscrever, pelo
Tesouro Nacional, as ações necessárias à integralização do nõvc capi-

tal.
§

19.

O Ministério da Fazenda fará

subscrever, pelo Tesouro Nacional, as
ações que não forem tomadas pelos
demais acionistas e terceiros, de modo
a garantir a integralização total do
nôvo capital.
§ 2Q •
As frações da boní ücaçào e
do direito de subscrição atribuíveis.
individualmente, a acionistas que disponham de número de ações nào correspondentes a múltiplo de quatro,
serão, no conjunto, vendidas em público pregã-o, através da Bôlsa de valores, revertendo o produto da ücttaçâo ao Fundo de Reserva do Ban-

co.

Art. 49,
A despesa resultante da
execução do artigo 29 do presente Decreto-lei será coberta com os recursos
a que se refere o artigo 61 § 29 da
Lei nv 4.728, de 14 de julho de 1965,
com a nova redação que lhe foi dada
pela Lei nc 5.710, de 7 de outubro de

DECRETO-LEI N9 1.194 _

DE 30 DE

NOVEMBRO DE 1971
Autori~a

o Tesouro Nacional a promover a subscrição de ações da Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais Sociedade Anônima USIMINAS e
dá outras providências,

O Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, deereta:

Art. 19, E' o Tesouro Nacional autorizado a subscrever ações nominativas da "Usinas Siderúrgicas de Mínas Gerais Sociedade Anônima - .. ,'
USIMINAS", até o limite de Cr$ .'
1. 647.603,00 (hum milhão, seiscentos
e quarenta e sete mil, seiscentos e
três cruzeiros>, relativamente ao aumento de capital aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária daquela empresa, realizada em 22 de setembro de ~971.
Art. ;de. Para atender à despesa
referida no artigo anterior sera utilizado o saldo existente na Conta "Depósitos do Govêrno Federal à vista
- 66 - Diversos - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - c.vmculada ao ofício nv 7, de 22 de março

1971.

de 1971 da CQDECAN à USIMINAS."

Art. 5Q. nste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 23 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.

Art. 39. 1tste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ...e ontrário.
Brasília 30 de novembro de 1971:
150e' da Independência e 83° ca
República.

EMÍLIO G.

MÉDICI

EMíLIO G.

Antônio Delfim Ne"bto
roao Paulo dos Reis trezzcsc

DECRETO-LEI N° 1.195 Dá nova redação ao §

MÊDICI

António Delfim Netto
1l1arcus Vinicius P. de Moraes
DE 9 DE DEZEMBRO DE 1971

~)o do artigo 1°, do Decreto-lei n° 61, de 21
de nover.nbro de 1966

o Vice-Presidente da República, no exercício do cargo de Presidente
da República. usando das atafbuíções que lhe confere o artigo 55, item
lI, da Constituição, decreta:
Art. 10 O § 3°. do artigo 1°. do Decreto-lei n'' 61, de 21 de novembro
de 196ô, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 3° A fim de ajustar as alíquotas fixadas neste artigo às necessidades financeiras de seu programa de investimentos o Poder
Executivo poderá alterá-las em até quarenta por cento (40%), sí-
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multâneamente reajustando as destinações setoriais previstas no
art. 3" dêste Decreto-lei".
Art. 2° f.:ste Decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação.
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 9 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83." da
República.
AUGUSTO HAMANN RADEM}.KER GRÜNEWALD

Antonio Delfim Netto
tãario Doniiâ Aruireoezo
Antônio Inas Leite )'Ünwr
João Paulo dos Reis Velloso

DECRETO-LEI N9 1.196 DEZEMBRO DE 1971

DE

23

DE

Prorroga prazo de aplicação de irwentivo fiscal para
empreendimentos
novos na área da SUDENE.

O Presidente da República, no USO
das atribuições que lhe confere o artigo 55, item lI, da Constituição, decreta:
Art , 19. Os empreendimentos industriais ou agrícolas que entrarem
em operação na área da SUDENE até
31 de dezembro de :974, gozarão da
isenção do Impôsto de renda, na forma dos artigos 13 da Lei nc 4.239,
de 27 de junho de 1963 e 34 da Lei
nc 5.508, de 11 de outubro de 1968.
Art. 29. ltste Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 1971:
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÊDICI

Antônio Delfim Netto
José costa Cavalcanti

DECRETO-LEI N9 1.197
DEZEMBRO DE 1971

DE

23

DE

lnclui nÇJ Plano Nacional de Viaçao
as ligações rodoviárias que especifica e Clã outras providências.

tígo 55, item LI, da Constituição, decreta:
Art. 1Q • Ficam Incluídas no Plane
Nacional de Viação - Setor Rodoviário, as seguintes ligações:
- acesso de Monte Pascoal à BR101 ~BA), com a extensão aproximada de 12 km., sob a sigla de BR-500;
- acesso de Cabangu a BR-135
(MG), com a extensão aproximada
de 15 km, sob a sigla de BR-499.
Art. 29. Fica o Poder Executivo,
através do Departamento Nacional de
Estradas de. Rodagem. autarquia vínculada ao Ministério dos Transportes, autorizado a construir e pavímental', nos exercícios de 1972 e 1973, as
ligações rodoviárias a que se retere
c artigo anterior, e o trecho da BR367. entre a BR-101 (BAl e Porto Seguro, bem como a executar as obras
viárias complementares para a instalação de parques hístôrfcoa nos tocata
indicados.
§ 19.
No exerclcto de 1972, o tnvestimento a que se refere êste artigo
correrá à conta de recursos do Orçamento Próprio do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem, até
o montante de Cr$ 10.000.000,00 (dez
milhões de cruzeiros).
§ 29. No exercício de 1973, o 01'·
çamento da União consignará dotações para a conclusão dos serviços.
até o montante de Cr$ 12.000.000,00
(doze milhões de cruzeiros).

Art. 39. âísto Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

o Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe contere o ar-

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso

10

ATOS

DECRETO-LEI

N.O

DO PODER

1.198 -

DE

LEGISLATIVO

27

DE DEZEMBRO DE

1971

Altera a legislação do Impôsto sôbre a Renda e dá outras providências.

o Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 55, inciso II, da Constituição, decreta:
Art. 1.0 O abatimento de juros de dividas pessoais fica limitado a -6%
(seis por cento) da renda bruta auferida no' ano-base, ressalvado o disposto no § 1.~
§ 1.° Poderão ser abatidas as importâncias superiores ao resultado da
aplicação do percentual fixado no "caput." dêste artigo, desde que não
excedam a Cr$ 3.024,00 (três mil e vinte e quatro cruzeiros).
§ 2.° Continua em vigor o disposto no artigo 1.0 do Decreto-lei número
1.188, de 21 de setembro de 1971, não se lhe aplicando as limitações constantes do "caput" e parágrafo primeiro dêste artigo.
§ 3.° São màntidos os Im-Ites máximos globais para abatimentos da
renda bruta auferida no ano-base, na forma da legislação em vigor.
§ 4.° Fica o Ministro da Fazenda autorizado a mudar os limites fixados
no "caput" e no § 1.0 dêste avtago .
Art. 2.° Fica revogado Q artigo 6.° do Decreto-lei n.s 1.089, de 2 de
março de 1970.
Art. 3.° Na cédula "D" da declaração de rendimentos será permitida a
dedução das despesas relacionadas com a atividade profissional, realizadas
no decurso do ano-base e necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá estabelecer limites e
condições para a dedução das despesas a que se refere êete artigo.
Art. 4.° Poderá o Ministro da Fazenda alterar os prazos de apresentação
de declarações de ímpôsto de renda, bem corno escalonar a entrega das
mesmas dentro do exercício fínancerro ,
Art. 5.° Compete à União efetuar o pagamento da restituição do ímpôsto de renda descontado a maior dos servidores dos Estados, Distrito
Federal e Municípios e incorporado às respectivas receitas, na forma autorizada na legislação em vigor.
§ 1.° As importâncias restituídas de acôrdo com êste artigo serão debitadas à conta da pessoa jurídica de direito público retentora do ímpõsto
no Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
ou no Fundo de Participação dos Municípios, e compensadas nas respectivas
quotas de participação, na forma a ser estabelecida pelo Ministro da
Fazenda.
§ 2.° O disposto neste artigo aplica-se também às restituições do Impôsto referentes aos exercícios de 1970 e 1971.
Art. 6.° Ficam sujeitas ao impôsto de 4% (quatro por cento), mediante
o desconto na fonte. como antecipação, as importâncias superiores a
.
Cr$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco cruzeiros), pagas ou creditadas
em cada mês, por pessoas jurídicas a sociedades civis a que se refere a letra
"b" dotparágrafo 1.0 do artigo 18 da Leí n.s 4.154, de 28 de novembro de
1962, a título de comissões, corretagens, gratificações, honorários, direitos
autorais ou remunerações por quaisquer serviços prestados.
§ 1.0 Quando as importâncias referidas no "caput" dêste artigo se destinarem a pessoas físicas, a retensão do ímpôsto de renda na fonte
far-se-á mediante a alíquota de 8% (oito por cento).
§ 2.° Nos rendimentos pagos a vendedores, viajantes comerciais, corretores ou representantes comercraís autônomos, sem vínculo empregatício com
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a emprêsa vendedora, o ímpôsto será retido à alíquota de 7% (sete por
cento) .
§ 3.° O disposto neste artigo não se aplica a rendimentos pagos ou
creditados a titulares, diretores. administradores, sócios ou empregados da
fonte pagadora dos rendimentos.
â
4.° Os empreiteiros de obras, pessoas físicas, ficam abrangidos pelo
disposto no parágrafo 1.0 dêste artigo.

Art. 7.° Aosrendimemos de trabalho assalariado. sujeitos ao desconto
do impôsto de renda na fonte, aplicar-se-ão alíquotas progressivas de
acôrdo com a seguinte tabela:

I
1

I Alíquotas

RENDA LíQUIDA MENSAL

I
I
I
I

Cr$

Até
1. 326,00
1.505,00
1.953,00
2.645,00

Acima

a
a
a
a
de

1.325,00
1.504,00
1.952,00
2.644,00
3.697,00
3.697,00

I

%

I
1
1

Isento

I

I
1
1

5
8

10
12
15

I

I
Parágrafo único. O ímpôsto será calculado em cada classe sôbre a
porção de renda compreendida nos respectivos limites, desprezada a fração
de renda inferior a ors 1,00 (um cruzeiro>.
Art. 8.° nste Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971; 150.0 da Independência e 83.0 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônto Delfim Netto

DECRETO-LEI NI' 1.199 -

DE

27

DE DEZEMBRO DE

1971

Altera a Nomenclatura Brasileiro, de Mercadorias (NBM) , a T2/rifa Aauaneira do Brasil (TAB), a legislação do Impôsto sôbre Produtos Industrializados e dá outras providências.

o Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o
item II do artigo 55 da Constituição, decreta:
.Alrt. 1ÇI A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (.NBJM) e a Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB) , estabelecidas pelo Decreto-lei nc ~ .154, de 1 de

12

ATOS

no PODER LEGISLATIVO

março de 1971, com suas modificações posteriores, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
Alteração llJ. - Ficam criados e incluídos nos capítulos correspondentes os códigos que seguem:

I
I

CÓDIGO

ALÍQUOTAS

I

------1
Posição

09.01
15.15

SUb~O~ilÇão
e Item

os.oo

03 00
04,0;)

22.07

02.00

22.09

04.00
10.00

34.01

99.C.2

03.00

99.03
99.04
39.07

11.00
12.00
13.00

43.02

01.01

45.01

02.00

48.01

03.00

49.07

02.00

O~.D2

49.11
53.10
54.01
54.02
70.01

03.00
02.00

71.13

04.00

73.36

84.04
84.23
84.40

OS.Oi)

02.00
03.00

01,02

98.00
3!'i.OO

98.00

I

Impôsto de
Importação
%

I

Café descafeinado
1
refinada ou colorida
artíflcialmente
.
De outros insetos, branqueada, refinada ou colorida artificialmente
Hidromel
.
Saquê
.
Vinho de jenipapo
.
Aperitivos (amargos, "fernets" e
outros)
.
Sabão, em bastão ou em pó, para
barbear, perfumado ou não ....
Sabão medicinal, veterfnâríe ou
desinfetante . .
.
Sabão, sem perfume, de qualquer
forma preparado e acondicionado em unidades de até ôkg
Calhas e tubos, roscados ou não;
suas conexões
.
Caixa de descarga para aparelhos
sanitários; seus mecanismos
Manufaturas utilizadas na indústria de construção civil
.
'De caprino
','
.
De bovino, ovino e caprino
Cortiça triturada, granulada ou
pulverizada . .
.
Pasta de celulose, em rolos ou em
fôlhas
.
Títulos de ações ou de obrigações
e outros titulas análogos, inclusive talões de cheques e semelhantes (exceto cheques de viagem)
.
Fotografias
.
De pêlos finos
.
Penteado
.
Penteado
.
Vidro em blocos
(exceto vidro
ótico)
'
.
De metais do grupo da platina ..
Fogareiros
.
Partes e peças
.
Aparelho para remoção de neve ..
Partes e peças para as máquinas
e aparelhos de uso doméstico
das subposíções 01.00, 05.00 e
99.00
.
De abelhas,

60
45
45

rss.
155
155
155
105

105
105
105
105
105
55
55
15
55

70
105

55
37
55
37
70
70
45
20

105
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CÓDIGO

I
posição

ALÍQUOTAS

MERCADoRIA>

Sübposição

I

85.12

e ítem
98.00
98.01
93.02

98.03
94.01

98.99
0·1.00

98.03

05.00
03.00

98.11

06.00

Impôsto de
Importação

I

%

I

Partes e peças
I
Para resistência aquecedora doi
item 06.01
.
Para resistência aquecedora do
item 06.99
·1
Para aparelho da subposiçâc 03.001
e do item 05.04
1
Qualquer outra
.
Assento para veículos do Capitulo 87

105

37
105
155

.

70

Assento para aeronave
1
Porta-lápis e semelhantes, inteira
ou parcialmente de metal pre-I
cioso (inclusive partes, peças e

c:cc~f:~~~S) d~ . 'q";'âiq~~~' ~~té~i~1
com guarnição
cioso

de

7

55

metal pre-

1

85

I
Alteração 2'1- - Os códigos abaixo enumerados passam a vigorar com
a seguinte redação:

ALÍQUOTAS

C6DHK)

I

Posição

10.06
10.07
11.01
17.01
22.09
22.09

MERCADORIA>

,SUbP.Osi.Ção
e ítem
I
99.00
)

99.00

j.

99.00

I
I
I
I

02.00
04.01

05.00
05.01

05.02

Impôstc de
Importação
%

Outros .
outros
Outras

.

Açt~~a~ r~.f~~~.~~,. ~~~~ . ~~. ~~~:~~

\
[

55
55

1

55

1

Em 3/4 de litro
1
Destilado alcoólico,
próprio para
elaboração de uísque
Destilado alcoólico chamado malte
uísque
("malt whisky")
com
graduação alcoólica de 59,'51'::!:
1,59 G.L., obtido de cevada maltada . .
.
Destilado alcoólico chamado cereal
uísque ("grain 'w'hisky") com graduação alcoólica de 59,51' ::!: 1,.59

55

155

60
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I

CÓDIGO

MERCADOFoIA

Subposlçâc

I

Impôsto de
Importação

Posição

e item

%

i

1
l

I
05.99
013.00

09.00
22.10

U1.00

24.02

01.ÚO

3'5.05

44.19

II

I

G.L .• obtido de cereal não mal_
tado, adicionado ou não de cevada maltada
.
Qualquer outro
.
Licores ou cremes (curaçau, marasqulno, anlsete, "cherry-brandY", etc
1

I
I A~~~~~:~t~ ~~. ~~~.~e.s. ~.~ .~~ .~~~~~~
vinho de uvas
I De
Picado, desfiado, mígado
pós

I
1I

59.07

Colas de amido ou de fécula ·· .. 1

(;(1 00

Filêtes e molduras de madeira,
tiras ou varetas, para móveis,
quadros, decorações interiores'l
condutos elétricos e semelhantes
;
1
Caixas, caixotes, grades ou engra-I
dados, barricas e recipientes semelhantes - para
embalagens, 1
completos, de madeira, armados]

eml

I
I
I
I

I,,

59.09

I

85.07

I
I

87.02
87.06

\

I,

i,

155

I
I

135

155
155
70

60

70

I
I
I

1

I

Oi.OO
02.CO
~3.00

85.15

I ~~m~~~~. ~~~~

...~~:.c.i~~~~~~
Tecidos revestidos de goma ou de
matérias amiláceas, do tipo
utilizado na encadernação, cartonagem, indústria de estOjoS'1
bainhas e artigos de usos semelhantes (percalinas revestidas,
I etc.j : telas para decalque ou
I transparentes para desenho; telas preparadas para pintura, taIagarça, merlim e semelhantes,
I,
para chapelaria
.
Telas enceradas e outros tecidos I
00.00'
'I
impregnados de óleos OU revesti-I

00.09

I

I

03.00

00.00

60
155

155

.
ou em]

.........••.••..........••• 1

Em corda ou em rôlo

05.00

I
44.21

ALíQUOTAS

11.00

15.CO
OLOO

'

I

g~so d~ ~.r:.~~~~:~~~ ...~ .. ~~.e.. ~~

Barbeadores e suas peças

'..

~a~~n;:J'sa~~ ...~~r.t~.r. ...c.~~~l.o. . ~ I
Máquinas para tosquiar e suas
peças
1
Blocos de bobinas de RF de FI
(som e vídeo), de foco, de detecção, de relação, de deflexâo, de
linearidade horizontal
.
Camioneta de carga, furgões e semelhantes
.
Pára-Iarna
.

30

85
70
45
20

70
105

70
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I

CÓDIGO

ALÍQUOTAS

~~~~-'

Impôsto de
Importação

Bubposição \

Posição

e item

90.29
98.03

%

Para medidor de radiatividade .. ,
Caneta-tinteiro, lapiseira e se- J
melhantes
(inclusive
partes, peças e acessórios), inteiramente de metal precioso
1
Caneta-tinteiro, lapiseira e seme-\
lhante.s (inclusive partes, peças el
acessórios), com partes ou acessório de metal precioso
.
Cachimbos de espuma-da-mar, semi
guarnição de metal precioso .. 1
Cachimbos de madeira ou raiz, semi
guarnição de metal precioso .... 1
Cachimbos de qualquer matéria'l
com guarnição de madrepérola,
marfim ou tartaruga
.

05.0~

01.00

I

02.00

03.00

98.11

\

04.00
05.00

98.11

15

55

55

85
85
85

II

Alteração 31). .- Ficam crtacas as subposiçôes das posições que seguem
e que passam a vigorar com esta redação:
ALÍQUOTAS

CÓDIGO

Posição

\
MERCADORIA

ISUbPOSiÇiO-\
\ citem I

rmpõsto de

Importação
%

I
19.06

00.00

22.01

01.00
99.00
00.00
01.00
02.00

t

Hóstias, cápsulas para medica-l
mentos, obrélas, pastas desseca-I
das de farinha, de amido ou de
fécula, em fôlhas, e produtos se-I
melhantes
Hóstias, para fins religiosos
.
Outros
·1
Agua, águas minerais, águas ga-I
sosas, gêlo e neve.
Aguas minerais naturais
.
Aguas minerais e gasosas, arti-I
ficiaís

28.53

03.00
99.00
00.00

···1

. Gêlo
····1
Outros
·
······ ·1
Ar líquido (inclusive o ar líquido
do qual tenham sido eliminados
os gases raros); ar comprimido. I

I

60
60
45
45
45
45
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ALÍQUOTAS

CÓDIGO

I
Posição

MERCADORIA

I
33.06

43.03

e item

Produtos de perfumaria ou de

01.00

Dentífricíos e outras preparações

02.00

g~ade~~~e~~.. ~.~~~l...e, ..l~~~~~~
Cremes para barbear, contendo OUI
não sabão; xampu; talco e polvi-

99.00
00.00

99.00
00.00

59.01

99.90
00.00

62.05

01.00
99.00
00.00
01.00

99.00

OO.OJ

01.00

98.10

Ar liquido .···· •.................. 1
Ar comprimido
.

01.00
02.00
00.00

01.00

91.10

I
I

01.00
44.15

Impôsto de
Importação
%

Subposição I

02.00
99.00
00.00

tou-I

cador preparados e cosméticos
preparados.

ao
ao

I

lho, com ou sem perfume
.
Outros
,_ .. ,
.
Peleteria manufaturada ou confeccionada.
De bovino, ovino, caprino, coelho
.
e lebre
Outros
1
Madeira compensada ou contra-]
placada, mesmo com outras matérias. madeira marchetada ou
incrustada.
Madeira marchetada ou incrustada
.
Outras
.
Pastas e artigos de pasta; pó,

flO-\

p}~~~~i~~
~~~~~~~~ .. ~~ ~~.t~~~~~.
Outros

Outros artigos confeccionados de
tecidos, inclusive moldes para
vestuário.
Confecções de tecidos que reproduzam obras de arte para decoração, bandeiras, estandartes, pendões, bandeirolas e semelhantes .
Outros
.
Caixas e semelhantes, para aparelhos de relojoaria, e suas partes
e peças.
De metal comum, mesmo dourado,
platinado, prateado ou folheado
de metal precioso
~
.
De ouro, platina ou prata
.
Outros
1
Acendedores e isqueiros (mecânicos,
elétricos, de catalizadores, etc.)
e suas partes ou peças separadas, exceto as pedras e os pavios

155
155
155

105
105

60
60

55
55

105
105

105
1C5
105
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I
1
-------1
t..::6DlGO

Posição

I Sucpostçâo
:1

99.00
OO.O'}

01.00

04.05
22.09

99.00
99.00
99.01
99.99
07.00
07.01
07.99
99.00
99.01

36.02

99.99
00.00
02.0\
02.99
01.00

36.07

01.01
01.99
00.00

24.02

36.08
67.01

84.18
84.40

MERCADORLt\,

Impôsto de
Importação

e item

01.00

98.14

ALiQUO'l'AS

01.00
99.00
02.00
02.01
02.99
99.00
99.01
99.99
05.00
05.01
05.99
05.00
05.0\
05.99

%

I

De metais preciosos ou ornamenta-I
dos com pérolas, pedras preciosas
cu eemíprecíosas, ou com metais
preciosos .,
I
Outros
1
Pulverizadores e vaporizadores parai
toucador, montados, suas armações e cabeças de armações
De metais preciosos ou ornamenta-I
dos com pérolas, pedras preciosas
ou semipreciosas ou com metais
preciosos
"
1
Outros
1
Outros
I
Frescos
1
Qualquer outro
.

~i~~f~en~~ ..~~ . ~~.~~
1
Qualquer outra
.
Outros
Preparados alcoólicos compostos'l
chamados extratos concentrados,
para fabricação de bebidas
.
Qualquer outro
\
Ci~arro?
_
Feitos ama0
\
Qualquer outro
.
A base de derivado nitrado de álcool]
polivalente
I
Dinamite
1
Qualquer outro
1
Ferro-cério e outras ligas pirofó-I
ricas, qualquer que seja a sua]
forma de apresentação
I
Pedra para isqueiro ou acendedor I
Outros
1
Acidos resíntcos e seus derivados
Acidos resínicos
.
Qualquer outro
I
Outros
Artigos de peles de aves providas de
suas penas, de penas, de partes
de penas e de penugem
.
Qualquer outro
I
Outros centrlfugadores
I
De uso doméstico
·
1
Qualquer outro
.
Secadores e máquinas de secar
De uso doméstico
.
Qualquer outro
.

I
I

I

135
135

85
85
55
55
155
155

155
155
155
155
55
55

55
55
17
17

85
85
105
45

lO!;
55
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3ÓDIGO

Posição

ALÍQUOTAS

Ii aubpostçáo
I e item

87.02

99.01
99.99
03.00

De uso doméstico
\
Qualquer outro
\
Automóveis, inclusive de esporte,
pesando acima de SOOkg até
1.100kg
De mais de aOOkg até 1.000kg .
De mais de 1.000kg até 1.100kg ..
Automóveis, inclusive de esporte,
pesando mais de 1.100kg
De mais de 1.100kg até 1. 600kg ..
De mais de 1.600kg
.
Motociclo. inclusive bicicleta
motor auxiliar

02.01
02.99
03.00
03.01

98.03

98.04

I

03.99
99.00
99.01
99.99
01.00
01.01
01.99
02.00
02.01
02.99
99.00
99.01

98.11

I

Outros

04.01
04.02
02.00

91.02

Impôsto de
Importação
%

99.00

03.01
03.02
04.00

87.09

MERCADORI'"

99.99
99.00
99.01
99.99

i

I

'I

I

comi

Ciâ~O~~~~~J~~.~~~~~.~~~. ~~~~~I

Qualquer outro
.
Desperta.dor, inclusive elétrico,
ou sem caixa de música
Com caixa de metais preciosos ou
ornamentada com pérolas, pedras
preciosas e semipreciosas ou com
metais preciosos
.
Qualquer outro
I

comi

105
45

85
85
105
105

105
105

I

outros
I
Ornamentados com pérolas, pedras
preciosas, ou semipreciosas ou
com metais preciosos
1
Qualquer outro
1
Para caneta-tinteiro
Inteira ou parcialmente de metais
preciosos
.
Qualquer outra
.
Para desenhar
\

105
105

I

In~~~rc~o~~s p~.r.c.i~~~~~~~ . ~~..~.e.t~:~\
Qualquer outra
I
Outros
Inteira ou parcialmente de metais
preciosos
I
Qualquer outra
1
Outros
lu terra ou parcialmente de metais
preciosos
.
Qualquer outro .

I

55
55
30
30
20
20
55
55
85
85
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Alteração 5" - As posições abaixo enumeradas mantidas suas subpcsíções e itens, passam a vigorar com a seguinte redação:

!

CÓDIGO

-----1
Pcsíçâo

Subposição

ALÍQUOTAS

MERCADORIA

I

Impôsto -Ie
Importação
%

e item
I

I
44.23

00.00

45.02

00.00

( Obras de carpintaria e peças de
armações para edifícios e construções inclusive os painéis para
assoalhos e as -construções desmontáveis ou pré-fabricadas, de
madeira

I

Blocos, placas, fôlhas e tiras de
cortiça natural, inclusive os cubos
ou quadrados para fabricação de
rôlhas

I

00.00

Artigos de cestarta obtidos diretamente em forma definitiva ou
confeccionados com artigos das
posições - 46.01 e 46.02; manufaturas de bucha (lufa cilíndrica)

00.00

Papel para forrar paredes, lincrus-I
ta e papéis diáfanos para vidraças

I

(vítrofana)

I

00.00

Artigos para correspondência: papel
de cartas em blocos, envelopes,
cartas-postais,
bilhetes-postais
não ilustrados e cartões para
correspondência: caixas, sacos e
apresentações semelhantes, de
papel, cartolina ou cartão, contendo artigos sortidos de correspondência

49.07

00.00

Selos postais, estampilhas fiscais e
semelhantes, não usadas, com
curso legal ou destinadas a ter
curso legal no país de destino;
papel selado, papel-moeda, títulos
de ações ou de obrigações e outros
títulos análogos inclusive talões
de cheques e semelhantes

90.17

00.00

Instrumentos e aparelhos de medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, inclusive os aparelhos
cletromédicos e os de oftalmologia

I

i
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Alteração 6" --- Na posição 32.05 ficam suprimidos os itens das aubpostções 04.00 a 99.00, passando estas a vigorar com a seguinte redação:
I

CÓDIGO

Posição

I

I

ALÍQUOTAS

MERCADORIA

Impôsto de
Importação
%

SUbPOSiÇã: \

1

eitem

i
Corantes diretos
Corantes ácidos
Corantes ao enxôfre (sulfurosos)
Corantes à cuba (suturado)
Corantes à tina
Corantes à tina (solúveis)
Corantes azóicos
Corantes mordentados
Corantes solventes
Corantes básicos
Corantes dispersos
Pigmentos orgânicos
outros

04.00
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00

32.05

10.00
11.00

12 00

13.00

14.00
15.00
99.00

.
.
.
.
.
.
.
.
.

'1

.
.
.

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
4{j

11
Alteração 71). - Ficam suprimidas as subposições 01.00 e 02.00 da posição
32.06, que passa a vigorar com a seguinte redação:

I
I

CÓDIGO

[
ALÍQUOTAS

I

1'-1
\ Subpostçâo

Posição

I

I

e item

I

I
I

I
I
I
I
I

I
'I

OO.Ory

\

I
I

I
1I

I

I

I

I
I Impôsto de
I Importação
%
I

I

I

32.05

MERCADORIa,

I
I
I

Lacas corantes •• . •••••••••••••••. . I
I

45

II

I
I

Alteração 8l;l- - Fica criada a Nota Complementar NC (32-1), com a
seguinte redação:
NC (32-1) - OS produtos das posições 32.05.04.00 a 32.05.99.00
e 32.06.00.00, sem similar nacional, pagarão ímpõeto de importação
com base na alíquota "ad valerem" de 17%.
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Alteração 9ª' - Na posição 90.28 ficam suprimidos os itens 13.01,
13.99 14.01, :'4.99, 15.01 e 1[) 99, passando as subposlçôes 13.00, 11.00 e
15.00' a vigorar com a seguinte redação:
ALÍQUOTAS

CÓDIGO

!
Posição

I Subpcsíçâo

I

90.28

MERCADORIA,

Impôsto de
Importação
%

e item

I
~~~~

13.00

Conjunto para

14.00

Aparelhos para medida de grande-I
zas elétricas, com função única I
de indicação
I
Aparelhos para medida de gran- [
dezas elétricas, com função
múltiplas (indicação, integração,
recepção, registro, regulação, totalização, transmissão ou outra)

15.00

-testar

grandezas

~:~~;~ .(~~~~i~~~~ ...~ ..

37
37

20

Alteração 10l). - Ficam criadas as subpostções e itens das posições que
seguem e que passam a vigorar com esta redação:
cónroo

ALíQUO'lAS

I

Posição

I SUbP03!.ção

Impôsto de
Importação
%

e item
22.03

00.00
01.00
02.CO
02.Q1
02.ú2

03.00
04.00
99.00

I

I

Cervejas
Concentrado de cerveja
.
Cerveja em recipientes de capacidade até 1 litro
De baixa fermentação
.
De alta fermentação
.
Cervejas em latas
.
Chope em barril ou recipientes semelhantes . .
I
Outras
[

155

155
155
155
155
155

.éâteracão 11111 - A Nota Complementar NC (24-1) passa a vigorar com
a seguinte redação:
NOTA COMPIJEMENTAR

NC (24-1) Entende-se por:
a) cigarrilha o produto com capa de fôlha de fumo em
estado natural, envolvendo fumo desfiado, picado, migado ou em pó;
b) charuto - o produto com capa de fõlha de fumo em estado
natural, envolvendo fôlha de fumo inteira, picada ou partida;
c) cigarro -,- o produto de fumo, cuja capa não seja de fôlha
de fumo em estado natural.
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Parágrafo único. Permanecem em vigor tôdas as atribuições dadas ao
Conselho de Política Aduaneira na forma da Iegtslaçâo, Inclusive 05 previstos nos §,§ 2 9 e 39 do art. 19 do Decreto-lei n? 1.169, de 29 de abril
de 1971, aplicáveis também à alteração das alíquotas estabelecidas neste
decreto-lei.
Art. 29 A partir de 19 de janeiro de 1974 serão restabelecidas para
tôdas as mercadorias relacionadas no Decreto-lei n- 398, de 30 de dezembro
de 1968, inclusive para as que dêle constem e estão relacionadas no presente decreto-lei, as alíquotas vigentes anteriormente à data da publicação
do referido Decreto-lei nv 398.
Parágrafo único. O Conselho de Política Aduaneira baixará resolução
especificando o código das referidas mercadorias na TAB, bem como, as
respectivas alíquotas.
Art. 3? A Tabela anexa à Lei ns 4.502, de 30 de novembro de 1964,
com as modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Alteração 1" - O texto da posição 25.01, desdobrado na forma da
presente alteração, passa a ter a seguinte redação:
"Sal-gema, sal de salinas, sal marinho, sal de cozinha; cloreto
de sódio puro; águas-mães de salinas, águas do mar
1 - Cloreto de sódio puro
"..
5%
2 -

outros .

NT . .,

Alteração ~ - A "observação" 2~ ao Capítulo 24, com a redação dada
pela alteração 291} ao art. 2? do Decreto-lei ns 34, de 18 de novembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"2l!o O preço de venda no varejo será obrigatoriamente marcado
pelo fabricante ou importador, de forma indelével e em caractéres
bem visíveis, em cada unidade tributada, na forma estabelecida em
regulamento, não podendo ser vendida ou exposta à venda por
preço superior ao marcado."
Art. 49 O Poder Executivo, em relação ao Impôsto sôbre Produtos
Industrializados, quando se torne necessário atingir os objetivos da política
econômica governamental, mantida a seletividade em função da. essencialidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorções, fica autorizado:
a reduzir alíquotas até O (zero);
a majorar alíquotas, acrescentando até 30 (trinta) unidades ao percentual de incidência fixado na lei;
ITII. - a alterar a base de cálculo em relação a determinados
produtos, podendo, para êsse fim, fixar-lhes valor tributável mínimo.
A~. 59 A Lei n? 4','502, de 30 de novembro de 1964, com as modificações
posteriores, passa a VIgorar com as seguintes alterações:
Alteração 11} - Acrescente-se ao art. 4? o seguinte inciso:
"Os armazéns gerais, em relação aos produtos trfbutados a que
derem saída de seus estabelecimentos e que tenham sido recebidos
de estabelecimento industrial ou equiparado a industrial situados
em outra unidade da Federação."
Mteração 2" - Acrescente-se ao parágrafo único do art. 31' o seguinte
incisa:
"III - O preparo de medicamentos oficinais ou magistrais, manipulados em farmácias, para venda no varejo, diretamente e consumidor, assim como 11 montagem de óculos, mediante receita
médica."
Alteração 31). - O parágrafo único do art. 15 passa a vigorar com a
seguinte redação:
I TI--
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"Parágrafo único. Nas transferências de produtos para estabelecímentos da mesma pessoa jurídica, situado em outra unidade
da Federação, o valor definido no inciso I dêste artigo não excederá o preço de venda daqueles, dímínuído de percentagem não
superior a 25% (vinte e cinco por cento), fixada pelo regulamento
e, ainda, das despesas de transporte e seguro."
Art. 69 ltste decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.
'
Brasília, 27 de dezembro de 1971; 150Q da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G. :MÉDICI
Antônio Delfim Netto

DECRETO-LEI

N5' 1.200 DEZEM:BRO DE .L971

DE 28 DE

Institui programa especial de asnisténcta financeira ao setor de borTacha ·vegetal da Amazônia.

O Presidente da República, no uso
da atribuição que lhe confere o artigo 55, item TI, da Constltuíçâo, decreta:
Art. iv E' instituído programa especial de assistência financeira ao setor da borracha vegetal da Amazônia.
parágrafo ú'nico. compete ao Ban.,
00 da Amazônia S. A. executar esse
programa, observadas as normas legais que regulam a matéria.
Art. 2 Q OS recursos financeiros destinados à execuçã-o do programa serão
os excedentes gerados pela comercialização de borracha e Iátdces vegetais
Importados pela Superintendência da
Borracha com o objetivo de formação
do estoque de reserva de que trata o
artigo 15 da Lei nv 5.227, de 18 de
Janeiro de 1967, alterado pelo artigo
19 da Lei nc 5.469, de 21 de junho
de 1968.

Parágrafo único. O estoque de reserva mencionado neste artigo é fixado em nível equivalente a 0100 meses de consumo de borracha vegetal
Importada, para cujo cálculo se tomará como base a média verificada
durante os doze meses imediatamente anteriores.
Art. 39 Os recursos mencionados
no artigo 2((, 31p6s deduçâo cdoa gastos de armazenagem e movimentaçã-o
do estoque de reserva. serão transfe;
ridos pela Superintendência da Borracha ao BanCo da Amazônia S. A.
mediante convênio.

Parágrafo único. O referido convênio estabelecerá a transferência de
armazéns de propriedade do Banco
da Amazônia S. A. à Bupertntendên.,
cía da Borracha, para a guarda do
estoque de reserva, e dispara sôbre a
prestação de serviços relativos às operações de importação, comerciallzacâo
e classífícação de borracha vegetal.
Art. 4.9 O presente Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publícação, revogadas as disposições em
contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1971;
150 9 da Independência e 83 9 da
República.
EM.íLIO G. MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes
José costa Cavalcanti

DECR'EI'O-LEI NQ 1.201 -

DE 29 DE

DEZEMBRO DE 1971

Isenta do impôsto único sôbre -mineross as saidas de sal marinho
destinadas ao exterior.

O Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere Q
Inciso TI do artigo 55 da Constdttnção, decreta:
Art. 10 Ficam isentas do 1mpôsto
uníco sôbre minerais, até 31 de desembrc de :c974, as saídas de sal marinho destinadas ao exterior.
ATt. 2Ç) ~te Decreto-lei entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 29 de dezembro de 1971;
lr
da Independência e 839 da
Riepública.
EMíLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto

11 Faço saber que
§

G

DECRETOS-LEGISLATIVOS
Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 55,

19 da Constituição, e eu, Carlos Lindenberg, 19 Vice-Presidente do Se-

nado Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N9 73, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n9 1.187, de 10 de setembro de 1971.
~ aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.187, de' 10 de
setembro de 1971, que dispõe sõbre os vencimentos básicos do pessoal civil
docente e coadjuvante do Magistério do Exército.
Senado Federal, em 15 de outubro de 1971

Artigo único.

CARLOS LINDF,NBERG

10 Vice-Presidente, na Presidência

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 55,
1Q da Constituição, e eu, Carlos Lindenberg 19 Vice-Presidente do senado
Federal, no exercício da Presidência, promulgo o seguinte
§

DECRETO LEGISLATIVO N' 74, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.188, de 21 de setembro de 1971

Artigo único. ~ aprovado o texto do Decreto-lei nv 1.188, de 21 de
setembro de 1971, que "dispõe sôbre estímulos fiscais ao Plano Nacional
de Habitação, altera as Legislações do Imposto sõbrc a Renda e do Impôsto
-sôbre Operações Financeiras e dá outras providencias".
Senado Federal, em 21 de outubro de 1971.
CARLOS LINDENBERG

1'" Vice-Presidente, na Presidência

Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos têrmos do art. 44, inciso I, da Constituição, e eu, Petrônlc Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 75, DE 1971
Aprova as Emendas d-e 1967 e 1968 à Convenção de 1960 para
a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, ceíebrcaa sob os auspícios da Organização Marítima Consultiva Intergovernamental da
ONU.

Art. 19 São aprovadas as xmcnoas de 1967 e 1968 à Convenção de
1960 para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, celebrada sob os auspícios da Organlzaçáo Marltima Consultiva Intergovernamental da ONU.
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Art. 29 "E:ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 28 de outubro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo
55, § 11', da Constituição. e eu, Petrõnío Portella, Presidente do Senado
Federal, promujgo o seguínte
DECRETO LEGISLATIVO N' 76, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n Q 1.189, de 24 de setembro de 1971

Artigo uníoo . E aprovado o texto do Decreto-lei nc 1.189, de 24 de
setembro de 1971, l:1ue dispõe sobre incentivos à exportação de produtos
manufaturados.
senado Federal, em 27 de outubro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrânio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO? 77, DE 1971
Aprova o texto :do Convênio de Intercâmbio Cultural entre os
Estados Unidos do Brasil e a República do Haiti, assinado na cidade
do Rio de Janeiro, aos 5 de julho de 1966.

Art. te 11: aprovado o texto do Convênio de Intercâmbio Cultural
entre os Estados Unidos do Brasil e a República do Haiti, assinado na
cidade do Rio de Janeiro, aos 5 de julho de 1960.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data 'de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 9 de novembro de' 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto do Convênio acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo no D.C.N. (Seção 11) de 10-11-71.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO :LEGISLATIVO N° 78, DE 1971
Aprova o Protocolo relativo à emenda ao Artigo 56 da Convenção sôbre Aviação CzvU Internacional, assinado em Vúma, a 7 éle
julho de 1971.

Art. 1° :Ê: aprovado o Protocolo relativo à emenda ao Artigo 56 da
Convenção sôbre Aviação Civil Jnternacíonal, assinado em Viena, a 7 P€
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julho de 1971, durante o XVIII período de sessões da Assembléia

d~

Organi-

zação de Aviação Civil .mternacional ,

Art. 2° ~ste decreto íeglslativc entra em vigor na 'lata de sua pubücação, revogadas as díspcstçôes em contrário.
Senado Federal, 12 de novembro de 1971
PETRÔN10 PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o

texto do Protocolo acompanha a publicação dêste Decreto Legislativo

no D.e.N. (seção II), de 13 de novembro de 1971.

Faça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos rêrmos do artigo 55,
§

i", da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,

promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 79, DE 1971
Aprova o texto do Decreto-lei n° 1.190, de 14 de outubro de 1971.

Artigo umco . Ê aprovado I) texto do Decreto-lei n'' 1.190, de 14 de
outubro de 1971, que prorroga o prazo a que se refere o art , 1" do Decretolei n- 56&, de 7 de maio de 1969.
Senado Federal, 12 de novembro de 1Sn
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional, aprovou, nos têrmos do art. 44,
III. da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 80, DE

um

Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentar-se do País em viagem oticuü aos Estados Unidos da América
do Norte.

Art. 1\1 :€ o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a
ausentar-se do País, no período compreendido entre 5 e 20 de dezembro de
1971, a fím de visitar oficialmente os Estados Unidos da América do Norte.
Art. 2\1 Este Decreto Jegtsíatavo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 16 de novembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
item r, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECREI'O LEGISLATWO N' 81, DE 1971
Aprova o texto do Acôrdo sôbre Cooperação Comercial entre o

Gcnérno da República Federativa do Brasa e o Govêrno da República do troque, firmado em Bagdá a 11 de maio de 1971.

Art. 1" Ê aprovado o texto do Acôrdo sôbre Cooperação Comercial
entre o Govêrno da República Federativa do Brasil e o Govêmo da República do Iraque, firmado em Bagdá a 11 de maio de 1971.
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Art. 21' zste Decreto Legislativo entra em vigor na data de SUa publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 24 de novembro de 1971
PETRômo PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O

texto do Acôrdo a que se refere êste Decreto Legislativo está publi-

cado no

Diário do Congresso Nacional

(Seção II) de 25 de novembro

de 1971.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
item I, da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGIBLAII']VO N' 82, DE 1971
Aprova a Convenção sôbre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portuçuéses, firmado em Brasília a 7 de setembro
de 1971.

Art. 19 tE' aprovada a Convenção sôbre Igualdade de Direitos e Devere" entre Brasileiros e Pcrtuguêses, firmada em Brasília a 7 de setembro
de 1971.
Art. 29 zste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 24 de novembro de 1971
PETRômo PORTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto do Acôrdo a que se refere êste Decreto Legislativo está publiDiário do Congresso Nacional (Seção II) de 25 de novembro
de 1971.

cado no

Faço saber que o congresso Nacional aprovou, nos têrmos lio artigo
§ Iv, da Constituição. e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado
.t<'cderal, promulgo o seguinte
55.

DECRETO LEGI&LATIVO N' 83, DE 1971
Ai prova O texto do Decreto-lei n9 1.191, de 22 de outubro de 1971.

Artigo úníco . .F:: aprovada o texto do Decreto-lei nv 1.191, de 22 de
outubro de 1971, que dispõe sobre incentivos fiscais ao turismo e dá outras
providencias.
Senado Federal, 25 de novembro de 1971
PETRÓNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faça saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artdgo
55, § 19 da Constn.uiçac, e eu Petrôníc Portella, Presidente do senado
Federal prcmulg J o S{ ..gtun te
DECI<ETO LF.GII3LATIVO NQ 84, DE 1971
Aprova. o texto do Decreto-lei n° 1.192, de 8 de novembro de 1971.

Artigo uníco. r:: aprovado o texto do Decreto-lei n9 1.192, de 8 de
novembro de 1971. q-e cria o Programa de Desenvolvimento do CentroOeste (.pH.OnOESTE' e dá outras providêncías .
Senado Federal, 25 de novembro de 1971
PETRÓNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 72,
§ 7.°, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 85, DE 1971
Al)TOVa o ate do Presidente da República que determinou a
execução ao Decreto. de 24 de abril de 1969, que concedeu aposentadoria a Oscar Nogueira. Barra, no cargo de Juiz Classista do Tribunal Regional do Traocüno da 8" Região.

Art. 1.0 :É: aprovado o ato do Presidente da República que determinou
a execução do Decreto, de 24 de abril de 1969, que concedeu aposentanoría a
Oscar Nogueira Barra no cargo de Juiz Classista do Tribunal Regional do
Trabalho da 8." Região.
Art. 2,° 1J::ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 25 de novembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço saber que.o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo '12,
7.°, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte

§

DECRETO LEGISLATIVO N.o 86, DE 1971
Aprova o ato do Presidente da República que determinou a execução do Decreto, de 8 de outubro de 1969, que concedeu a aposentadoria a Luiz Menossi no cargo de Ministro Ctassísta- do Tribunal
Superior do Trabalho.

Art. 1.0 :Ê: aprovado o ato do Presidente da República que determinou
a execução do Decreto, de 8 de outubro de 1969, que concedeu a aposentadoria a Luiz Menossi no cargo de Ministro Classista do Tribunal Superior
do Trabalho.
Art. 2.° 1!:ste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Pederal, em 27 de novembro de 1971
P'ETRôNIO PoRTELLA

Presidente do Senado Federal

Faço· saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
item I, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.o 87, DE 1971
Aprova o texto da COnvenção para evitar Dupla Tributação e
Prevenir a f!;vasão Fiscal em Matéria de Impostos sôbre o Rendimento, firmada entre o Brasil e a República Francesa em 10 de setembro ce 1971.

Art. 1.0 É aprovado o texto da Convenção para evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sôbre o Rendimento, firmada entre o Brasil e a República Francesa em 10 de setembro
de 1971.
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Art. 21' asse Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1971
PETRÓNIQ PoRTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto da Convenção a que se refere êste Decreto Legislativo está
publícndo no Diário do Congresso Nacional (Seção lI) de 28-11-1971.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do ar...
tigo 44, inciso l, da Constituição, e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' 88, DE 1971
Aprova os textos da Convençáo Postal Universal, do Protocolo
Adicional à Constituicão da União Postal Universal e do Acôrdo Relativo às Encomendas roetoíe, assinados em Tóquio, durante o
XVI Congresso da União Postal Universal, realizado em outubro

de 1969.

Art. 1.0 São aprovados os textos da Convenção Postal Universal, do
Protocolo Adicional à Constituição da União Postal Universal e do Acôrdo
Relativo às Encomendas Postais, assinados em Tóquio, durante o XVI Congresso da União Postal Universal, realizado em outubro de 1969.
Art. 21' F..ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1971
PETRÔNIO PoRTELLA

Presidente do Senado Federal
Os textos da Convenção, do Protocolo e do Acôrdo a que se refere
êste Decreto Legislativo estão publicados no Diário do Congresso Nacional
(Seção II) de 28-11-1971.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44, inciso I. da Constituição, e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N,o 89, DE 1971
Aprova o texto da Convenção

eôore

Comércio de Trigo, 1971

Art. 1.0 :Ê: aprovado o texto da Convenção sôbre Comércio de Trigo,
1971. concluída em Genebra, em Janeiro e fevereiro de 1971.
Art. 21' Este Decreto Legtslatívc entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, em 27 de novembro de 1971
PETRÔNIQ PoRTELLA

Presidente do Senado Federal
O texto da Convenção a que se refere êste Decreto Legislativo está
publicado no Diàrio do Congresso Nacional (Seção m de 28-11-1971.
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.Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo

44, inciso 1, da (;OIJSlij t 1l1Cà O, e eu. Petronío Portella, Presidente do Senado

Federal, promulgo o seguinte

DEChETO LEGISLATIVO NQ 90, DE 1971
Aprov~ o Acôrdo Sarutáríc entre o GOVerno da República FeàeraUva ao õrocú e o Governo eLa Repuol1ca do Paraguai, firmado
e71~

Art.

ASSU1/.!((l"J, a 16 de {uuio de 1971.

IV :é: '),PrDV&dO o Acordo Sanitário entre o Govêrnc da República

Federativa do Brasil e o Govêrno da República do Paraguai, firmado em
Assunçao. a .16 de juino de 1971.

Art. 29 &t.[. Decret.... Legislativo entrara em vigor na data de sua
pubncaçao. revogadas M dísposiçóea em contrário.
Senado Federal, em 29 de novembro de 1971
PETRÔNIQ PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto do Acôrdo a que se refere êste Decreto Legislativo está publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção lI), de 30-11-1971.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44,
inciso VIII, da Constttuicâo. fê- eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N." 91, DE 1971
Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao exercício de 1964

Art. 1.0 São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da República, relativas ao exercicío de 1964, com ressalvas àqueles valôres lançados
8. conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação ulterior
pelo Tribunal de Contas da Uníãc,
Art. 2.° ãste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de novembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do artigo 44,
inciso VIII, da Constdtuicâo. e eu, Petrônio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N." 92. DE 1971
Aprova as contas do Presidente da República, relativas ao ezercicio de 1965

Art. 1.0 São aprovadas as contas prestadas pelo Presidente da Repú-

blica, relativas ao exercício de 1965, com ressalvas àqueles valôres lançados
à conta de "Diversos Responsáveis", dependentes de verificação ulterior pelo

Tribunal de Contas da União.
Art. 2.° zste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de novembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
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Façc saber que O Congresso Nacional aprovou, nos têrmos do art. 44,
inciso I, da Constituição, e eu, Petr6nio Portella, Presidente do Senado
Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N." 93, DE 1971
Autoriza o Govêrno da República Federativa do Brasil a aaenr
ao Protocolo sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado em Nova York,
em 31 de dezembro de 1967, e a substituir ressalvas à Convenção de
1951, sobre o mesmo Estatuto.

Art. 1.0 :Ê o Govêrno da República Federativa do Brasil autorizado a
aderir ao Protocolo, ora aprovado, sôbre o Estatuto dos Refugiados, adotado
em Nova York em 31 de dezembro de 1967, mantida a ressalva ao § 2.° do
artigo 17 da Convenção de 1951, sôbre o mesmo Estatuto.
Art. 2.° :Ê, ainda, o Brasil autorizado a substituir as reservas feitas,
através do Decreto Legislativo n." 11, de 1960, aos artigos 15 e 17, §§ 1.0 e 3.°,
da Convenção, de 1951, sôbre o Estatuto dos Refugiados, por uma declaração
Interpretativa no sentido de que os refugiados gozarão do tratamento concedido aos estrangeiros em gerar, excetuado o preferencial concedido aos portuguêses, em virtude do Tratado de Amizade e Consulta de 1953 e do artigo 199 da Emenda Constitucional n.v I, de 1969.
Art. 3.° :f:ste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua "pubhcação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 30 de novembro de 1971
PETRÔNIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal

o texto do Protocolo a que se refere êste Decreto Legislativo está publicado no Diário do Congresso Nacional (Seção II) de 1-12-1971.

UI LEI N<,! 5. 70S -

DE

LEIS
4

DE

OUTUBRO

DE

1971

Dispõe eõbre a gratificaçdo pela participação em órgãos de tleubemção
coletiva

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
L€i:

Art. 1 Os órgãos de delíberaçao coletiva-da administração federal
direta e autárquica serão classificados de acôrdo com o principio de
hierarquia e tendo em vista a importância, o vulto e a complexidade das
respectivas atribuições e responsabilidades.
Parágrafo único. A cíassífícaçao dos órgaos referidos neste artigo,
ç

inclusive os já regulados por disposições especiais, será proposta pelo órgão

Central do Sistema de Pessoal e aprovada por decreto, que fixará o valor
da gratíftcaçào de presença e estabelecerá o máximo de sessões mensais
remuneradas.
Art. 2Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3Q Revogam-se as díspostçôes em contrario.
Brastlia, 4 de outubro de 1971; 150'? da Independência e 83Q da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mario Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza

L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
Mareio de Souza e Mello
F. Rocha t.aoóa
Marcus Vinicius Pratini de Morae$
Benjamim Mário Baptista
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcantz
Hygino C. Corsetti
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LEI N9

5.709 DE

DE 7 DE OUTUBRO

1971

Requla a aquisição de imóvel rural

por estrangeiro resipte no País
ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil e
dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguínta Lei:
Art. 1'? O estrangeiro residente no
Pais e a pessoa jurídica estrangeira
autorizada a funcionar no Brasil só
poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta lei.
~ 19 Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta lei a pessoa
jurídica brasileira da qual participem,
a qualquer titulo, pessoas estrangeiras risícas ou jurídicas que tenham a
maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior,
§ 29 As restrições estabelecidas nesta lei não se aplicam aos casos de
transmissão causa mortis.
.... Art. 29 Ao estrangeiro, que pretenda imigrar para o Brasil, é facultado
celebrar, ainda em seu país de origem, compromisso de compra e venda de imóvel rural, desde que, dentro
ue 3 (três) anos, contados da data do
contrato, venha fixar domicího no
Brasil e explorar o imóvel.
~ 1 9 Se o compromíssárto comprador descumprir qualquer das condições estabelecidas neste artigo, repu ,
ter-se-a absolutamente ineficaz o
c-ompromisso de compra e venda, sen.,
do-lhe defeso adquirir, por qualquer
modo, a propriedade do imóvel.
2'! No caso previsto no parágrafo
antecedente, caberá ao promitente
vendedor propor a ação para declarar a ineficácia do compromisso, estando desobrigado de restituir as importâncias que receber do compromissário comprador.
~ 3'" O prazo referido neste artigo
poderá ser prorrogado, ouvido o seter competente do Ministério da Agrtcultura, caso o promitente comprador
já tenha utilizado o imóvel na implantação de projeto de culturas permanentes.
§ 49 As disposições
dêste artigo
constarão, obrigatoriamente, dos compromissos de compra e venda nêle
referidos, sob pena de nulidade dos
respectivos contratos.

*
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Art. 3Q A equisiçao de imóvel rural por pessoa física estrangeira não
poderá exceder a 50 (Cinqüenta) módulos de exploração indefinida, em
área contínua OU descontínua.
§ 19 Quando se tratar de imóvel
com área não superior a 3 (três)
módulos, a aquisição será livre, independendo de qualquer autorização
ou licença, ressalvadas as exigências
gerais determinadas em lei.
§ 2\1 O Poder Executivo baixará nor.,
mas para a aquisição de área compreendida entre 3 (três) e 50 (cinqüenta) módulos de exploração indefinida.
§ 3\1 O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá aumentar o limite fixado neste artigQ
Art. 4Q Nos loteamentos rurais efetuados por emprêsas particulares' de
colonízaçâo, a aqulsrçâo e ocupação de,
no mínímc, 30% (trinta por cento)
da área total serão feitas obrigatoriamente por brasileírcs.
Art. 59 As pessoas jurídicas estrangeiras referidas no art. 19 desta lei
só poderão adquirir ímóveís rurais
destinadcs à implantação de projetos
agrícolas, pecuários, industriais, ou de
colonização, vinculados aos SeUS objetivos estatutários.
~ 19 Os projetos de que trata êste
artigo deverão ser aprovados pelo Ministério da Agricultura, ouvido o órgão fed-eral competente de desenvolvimento regional na respectíva área.
~ 2° Sôbre os projetos de caráter
industrial será ouvido o Ministério
da Indústria e Comércio.
Art. 69 Adotarão obrigatoriamente
a forma nominativa as ações de sociedades anônimas:
I -- que se dediquem a loteamento rural:
II - ' que explorem
diretamente

áreas rurais, e

iH que sejam proprietárias de
imóveis rurais não vinculados a suas
atividades estatutárias.
Parágrafo úníco. A norma dêste
artigo não se
aolíca à-, entidades
mencionadas no art 49 do Decretol"i nv 2ClO, de 25 de fevereiro de 1967,
com a redação que lhe foi dada pelo
Decreto-lei nc 900, de 29 de setembro
de 1967.
Art. 7° A aquisição de imóvel situado em área considerada indispen-
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aávct à segurança nacional por pessoa estrangeira, física ou jurídica, depende do assentimento prévio da Secretarta-Geral do Conselho de Segurança Nacional.
Arb , 8° Na aquisiçã-o de Imóvel
rural por pessoa estrangeira, física
ou jurídica, e da essência ôo ato a

escritura pública.
Art. 9Q Da escritura relativa à a.
quísíçâo de área rural por pessoas
ns.ca estrangeiras constará, obrigatoriamente:
1 - menção do documento de identidade do adquirente;
I: - prova de residência no território nacíona.l: e
lU - quando fôr o caso, autorização do órgão competente ou assentamento prévio da Secretaria-Geral do
conselho de Segurança Nacional.
Parágrafo único, Tratando-se de
pessoa jurídica estrangeira, constará
da escritura a transcrição do ato que.
concedeu autorização para a aquisíçao da área rural, bem como dos documentos comprobatórios de SUa constítuiçào e de licença para seu runcicnamento no Brasil.
Art. 10. Os Cartórios de Registro
de Imóveis manterão cadastro especí-«, em livro -auxí liar, das aquís ções
de terras rurais por pessoas estrangeiras, físicas e jurídicas, !lo qual devera constar:
.I. - menção do documento de identidade uas partes contratantes ou dos
respectivos atos de constituição, se
pessoas juridicas;
Il - memorial descritivo do imóvel,
com área, caractertstdcas, limites e
oonfrontações; e
IH - transcrição da autorização
do órgão competente, quando fôr o
caso.
ATt. 11. Trimestralmente, os Cartórios de Registro de Imóveis remeterão, sob pena de perda do cargo,
à Corregedoria da Justiça dos Estados a que estiverem subordinados e
ao Minístér-o da Av-tcultura relação
das aquisições de áreas rurais por pessoas estrangeiras, da qual constem
os dados enumerados no artigo anterior .
Parágrafo único. Quando se tratar
de imóvel situado em área. indispensável à segurança nacional, a relação
mencionada neste artigo deverá ser
remetida também à Secretaria-Geral
do Conselho de Segurança Nacional.

Art , 12. A soma das áreas rurais
pertencentes a pessoas estrangeiras,
físicas ou jurídicas, não poderá ultrapassar a 1/4 (um quarto) da superfície dos Municipios onde se situem, comprovada por certidão do
Registro de Imóveis, com base no liVl'O auxiliar de que trata o art. 10.
~ 19 As pessoas da mesma nacíonahdade não poderão ser propríetà.,
rias, em cada Mun'cipío. de mais de
400,-;' tquarenta por cento) do limite
nxaáo neste artigo.
s 29 Ficam excluídas das restrições
deste artigo as aquisições de áreas
rurais:
1 inferiores a 3 (três) módulos:
n - que tiverem sido objeto de
compra e venda, de promessa de COmpra e venda, de cessão ou de premessa dt cessão. mediante escritura púb]j('
01
instrumento particular devidamente protocolado no : registro
competente, e que tiverem sido cadastradas no INCRA em nome do
promitente comprador, antes de 10
de março de 1969;
UI - quando o adquirente tiver
filho brasileiro OU fôr casado com
pessoa brasileira sob o regime de comunhão de bens.
§ 39 O Presidente da República poderá, mediante decreto, autorizar a
aquisição além dos limites fixados
neste artigo, quando se tratar de imóvel rural vinculado a projetos julgaaos prioritários em face dos planos
de desenvolvimento do País.
Art. 13. O art. 60 da Lei no 4.504,
de 30 de novembro de 1964. passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 60. Para os efeitos desta lei. consideram-se emntêsas
particulares de colomzacào as pessoas ftsícas. nacionais ou estrangeiras. residentes ou domiciliadas
no Brasil, ou iurtdícas. constituí;
das e sediadas no País, que tiverem por finalidade executar programa d n valortzacão de área ou
distribuição de terras."
Art. 14. Salvo nos casos previstos
em legislação de núcleos coloniais.
onde se estabeleçam em lotes rurais,
como agricultores, estrangeiros imigrantes. é vedada, a qualquer título,
a doação de terras da União ou dos
Estados a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas.
Art. 15. A aquisiçá<J de imóvel rural, que viole as prescrições desta lei,
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é nula de pleno direito. O tabelião
que lavrar a escritura e o oficial de
registro que a transcrever responderão civilmente pelos danos que cau,
sarem aos contratantes, sem prejuízo
da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O
alienante está obrigado a restituir ao
adquirente o preço do imóvel.
Art. 16. As sociedades anônimas,
compreendidas em quaisquer dos incisos do "caput" do art. 69, que já
estiverem- constituídas à data do intcio da vigência desta lei, comunicarão, no prazo de 6 (seis) meses, ao
Ministério da Agricultura a relação
das áreas rurais de sua propriedade
ou exploração.
§ 19 As sociedades anônimas, indicadas neste artigo, que nâq converterem em nominativas suas ações
r portador, no, prazo de 1 (um) ano
de Imcío da vigência desta lei, reputar-se-âo irregulares, ficando sujeitas à dissolução, na forma da lei,
por ínlc'ativa do Ministério público.
§ 29 No caso de emprêsas concesslonàrtas de serviço público, que possuam imóveis rurais não vinculados
aos fins da concessão. o prazo de conversão das ações será de 3 (três) anos.
S 39 As emprêsaa concessionárias
de serviço público nâo estão obrigadas a converter em ncminatíva s as
ações a-o portador, se dentro do prazo
de 3 (três) anos, contados da vtgên.,
cía desta lei, alienarem os imóveis
rurais não vinculados aos fins da concessão.
P...rt. 17. As pessoas jurídicas brasflcu as que. até 30 de janeiro de 1969,
tiverem projetos de colonização apro.vados nos termos do art. 61 da Lei
nv 4.504, de 30 de novembro de 1964,
!-,Ud21'DO, mediante autorização do Presidente da Repúbl'ca. ouvido o Ministério da Agricultura, conciui-ros e
outorgar escrituras definitivas, desce
que o tacam dentro de 3 (três) anos
e que
área não exceda, para cada
adquirente, 3 ttrês) módulos de exloracáo indefinida.
Art. 13. São mantidas em vigor as
autorizações concedidas, com base nos
Decretos-Ieís nvs 494, de 10 de març-o de 1969, e 924, de 10 de outubro
de 19PQ, em estudos e processos ja
concluídos, cujos projetos tenham sido
aprovar'os pelos órgãos competentes.
Art. 19. O Poder Executivo baixará dentro de 90 (noventa) dias. o
regulamento para execução desta lei.

Art. 20. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se os Decretosleís nvs 494, de 10 de março de 1969,
e 924, de 10 de outubro de 1969 e demjs disposições em contrário',
Brasília, 7 de outubro de 1971;
150'" da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Alfredo Buzaid
L. F. Cirne Lima
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
LEI N9

5.710 - DE 7 DE :)UTUBRO
DE 1971

Dá nova redação ao artigo 25 tia Uri.
n\ 4.595, de 31
âe aezemb10 ae
1964, aos artigos
60 e 61 aa Lei.
-no 4.728, de 14 ee JUlho ee H165, e
ao artnço 69 ao Uec1eto-i.ei 'l"/Q 32.
fie 18 ae novembro ae 1966, e aâ

outras -prooíaencios,

O Presidente da República

Faço saber que
o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Ler:
Art. 19 O artigo 25 da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1!:l64,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 25. As instituições financeiras privadas, exceto as
cooperativas de
crédito, constituir-se-ao unicamente sob a terma de sociedade anônima, devendo a totalidade oe seu eapítal
com direito a voto
ser representada por ações nominativas.
§ 19 Observadas as
normas
fixadas pelo Conselho Munetario
Nacional as Institurçôea a uue se
refere êste artigo poderão emítil' até o limite 08 50% de seu.
capital socrat em ações preferenciais, nas termas nomínatrvas. e
ao portador, sem otrcrto a voto,
às quais nno se aplicara o disposto nu paràgt-atc único do a: t. in
do Decrete-rei nv 2.627, de 26 de
setemnro de 1940.
§ 29 A emissão de ações preferenciais ao portador, que o-xterà,
ser teita em vírtuce de aumento
de capital, conversão de ações ordinárias ou de ações preferen-
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dais nominativas. ficará sujeita.
a alterações prévias dos estatutos
das sociedades, a fim de que se-

jam nêles incluídas as declarações sôbre:
I - as vantagens, preferenciais
e restrições atrtbuídas a cada
classe de ações preterencíais, de
acordo com o Decreto-Ieí orúmero
2.627, de 26 «e setembro de J.940;
11 - as formas e prazos em que

pudera ser autorizada a conversão
das ações, vedada a conversão das
ações preferenciais em outro tipo
de ações com direito a coto.
§ 39 Os titules e cautelas representativas das ações preferenciais, emitidos TIOS termos dos
parágrafos anteriores, deverão
conter expressamente as restrições ali especificadas."
Art. 29 O

Conselho

Monetário

Nacional poderá autorizar a aplicação dos dispostos nos paragratos 1"',
29 e 3Çl do artigo 25 da Lei nv 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, introduzidos pelo artigo anterior desta Lei,
às instituições públicas
financeiras
constituídas sob a forma de socíedade anônima de economia mista.
Art. 39 O Poder Executivo promovera a fixação de normas gerais e
obrigatórias para a padronização dos
balanços financeiro e patrimonial das
empresas abrangidas por estas disposições.
Art. 49 :t acrescentado ao art. 72
do Decreto-lei nv 73, de 21 de no.. . . embro de' 1966, parágrafo único com a
seguinte redação:
"Parágrafo úníco . npuce.n-sc
às sociedades seguradoras o dísposto no art. 25 da Lei nv 4.595,
de 31 de dezembro de 1964, com
a redação que lhe dá o art. 19
desta lei."
Art. 59 Os artigos 60 e 61 da Lp.i
nc 4.728, de 14 de julho de 1965, passam a vigorar com as seguintes redações:
"Art. 60. O Poder Executí vo
poderá promover a alienaçao de
ações de propriedade da União
representativas do capital soda I
de sociedades anônimas de- ecouomta mistas, mantendo-se 51 0;':,
(cinqüenta e um por cento. no
mini mo, das ações com direito a
voto, das
empresas nas quais
deva assegurar o contrôle esta tat.

Parágrafo único. As transferências de ações de proprf edade
da União, representativas de .capítal social da Petróleo Brasileíro
S.A. PETROBRAS e de
suas subsidiarias em
terrrtórío
nacional, reger-se-ao pelo d1SPOSto no artigo 11 da Lei nv 2.004.
de 3 de outubro de 1953.
Art. 61. O Conselho Monetário Nacional fixara a parttcipaçáo
da União nas diferentes socledades referidas no artigo anterior,
ouvido o Conselho de Segurança
Nacional, nos casos de sua competência e no das emprêsas cujo
ccntrôle estatal é
determinado
em Lei especial.
.§ 1Çl As ações de
que tratam
este artigo e o anterior, serão
negociadas através do sistema de
distribuição ínstdtutdo no artigo
59 desta, Lei, com a partictpaçao
do Banco Central do Brasil, na
forma do Inciso IV do artigo 11
da Lei nv 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
§ 29 O Poder Executivo, através do Ministério
da Fazenda,
poderá manter no Banco Central
do Brasil, em conta especial de
depósitos, os recursos crigmá.nos
da alienação de ações de propriedade da
Uníào, representatívas do capital social de sociedades referidas no artigo 60".
Art. 6'? Fica revogado o arttgo 6'),
com seu parágrafo único, do Decreto-lei nv 493, de 10 de março de 1&69.
Parágrafo único. Os recursos existentes no Banco Central do Brasil,
que constituam reserva previste no
preceito ora revogado, serão aplicados na conformidade do que dispõe
o § 29 do artigo 61 da Lei r.o 4.72a.
de 14 de julho de 1965, com a redaçâo que lhe da o art. 59 desta lei.
Art. 79 As alíneas O e a do § jo
do art. 69 do Decreto-lei nv 32 de
18 de novembro -re 1966, alterado pelo
Decreto-lei nv 234, de 28 de revereíre
de 1967, passam a vigorar com ::J seguinte redação:
"Art. 69. .
.
§
a)

19

................•.. - ..•..
0"'_

O) pelo menos 4/5
(quatro
quintos) do capital, com dneito
a voto, pertencente a brasüelros.
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...•..........•......

quando se tratar de serviços aéreos ae transportes aereos
regulares, de táxis aéreos e de
serviços
aereos
especíaüzaaos,
constituição sob a forma ele sociedade anônima, com ações com
direito a voto sempre nominativas, admitida a emíssâo de ações
preferenciais sem direito a voco,
até o limite da metade do capital social, mesmo ao
portador,
excluídas estas
da
norma do
parágrafo único do art. 81 do
de 26 de
Decreto-lei nc 2.627,
setembro de 1i140, e da autorização de que trata o art. 72 do
Decreto-lei nc 32, de 18 de novembro de 1966 e vedada a sua
conversâo em ações com direito a
voto. "
Art. 89 Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasflta, 7 de outubro de 1971;
1509 da Independência e 339 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

Aljredo Buzaid
Antônio Detnm Netto
Márcio de Souza e Mello
Marcus Vinicius Pratini tte
Moraes
João Paulo dos Reis velloso
José Costa Cavalcanti

LEI

N9 5 711 ~ DE 8 DE OUTUBRO
DE 1971

Reestrutura o Serviço de Assistência
Religiosa nas Fôrças Armadas, considera em extinção OS atuais Quadros de Ejetivos de Capelães Militares e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPíTULO I
Finalidade e Organização do Serviço

Art. 19 O Serviço de Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas (SARFA) ,
criado pele Decreto-lei nv 6.535, de
26 de maio de 1944, e Instituído em
caráter permanente pelo Decreto-lei
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n" 8.921, de 26 de janeiro de 1946,
passa a ser regido na forma prescrita
pela presente lei.
Art. 2° O Serviço de Assistência
Religiosa compreende, além da assíscêncía espiritual, encargos relacionados com o ensino religioso e a Instru.,
ção moral. Atenderá aos militares. aos
civis das Organizações Militares e às
suas famílias.
Parágrafo único. Cada Ministério
Militar disporá, Independentemente,
de direção e de pessoal para a execução do serviço.
Art. 39 O Serviço de Assistência
Religiosa será prestado:
I -- em tempo de paz: nas unidades, navios, bases, hospitais e outras
organizações militares em que, pela
localização ou situação especial, seja
recomendada tal assistência, assistência a critério do respectivo Mínistuo
Militar;
II - em tempo de guerra: Junto
às Fôrças em operações e na forma
estabelecida no inciso I dêste artigo.
Art. 49 O SARFA, a cargo de sacerdotes, ministros religiosos ou pasteres, denominados capelães, e oertencentes a qualquer credo religioso
que não atente contra a Oonstitutçáo
e Leis em vigor, será exercido na for.,
ma estabelecida por esta lei e suas
normas.
Parágrafo único. Os Capelães poderão prestar serviços nas Fôrças Armadas, na situação de:
a) multares (como Oficiais da Reserva não remunerada);
1-' civis (como Contratados).
Art. 59 O Quadro de Efetivos de
Capelães Militares da Reserva não
remunerada em serviÇo compreenderá:
r - na Marinha - os postos de
Primeiro-Tenente e Capitão-Tenente,
no total de 15 (quinze) Oífctais:
II - no Exército - os postos de
Primeiro-Tenente e Capitão, no total
de 45 (quarenta e cinco) Oficiais;
I'H - na Aeronáutica - OS postos
de Primeiro-Tenente e oapttão, no total de 15 (quinze) Oficiais.
Art. 69 Os Ministros Militares fixarão, anualmente, o número de Capelães contratados, que não podem
exceder em cada Fôrça:
r - 20 (vinte) na Marinha;
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II - 40 (quarenta) no Exército; e
In - 20 (vinte) na Aeronáutica.
Art. 7<:1 Cada Ministério fixará pe-

noriícamente, conforme suas necessidades, as representações correspondentes aQS diversos credos.

z.rt . 89 Em cada Fôrca Armada o

Serviço de Assistência Relígíosa terá
uma Chefia diretamente subordinada
ao orgâc setorial de .admínístraçâo do
pessoal, podendo dispor ainda de sub-

chefias regionais.

~ 19 A Chefia do Serviço de ASSlS~
têncía Religiosa, em cada Fôrça, será

exercida por um Capelão cem honras
de Coronel ou Capitão-de-Mar-eGuerra. de livre escolha do respectivo Ministro.
~ 29 Idêntico critério será adotado
para a escolha dos subchefes regionais, as quais terão honras de Major OU Capitão-de-Corveta.
§ 3° O Capelão Chefe do Serviço
de Assistência Religiosa fará jus a
uma gratificação de representação no
valor de 30% do sôldo de Capitão e
os Capelães das subcheftas regionais
de 15% do referido sôldo .
CAPíTULO TI
Dos capelães Militares

Art. 9" Os Capelães Militares serão
Oficiais da Reserva não remunerada
reg.dos pelas Leis e Regulamentos Militares, i10 Que não contrarie a presente lei.
Art. lO. Os Capelães Militares prestarão o Servico de Assistência Religiosa nas Fôrças Armadas da seguinte
forma',
I - um estágio de adaptação. de 3
ltrês) meses de duração, efetuado
nas condições fixadas pelo Ministério
correspondente;
II ~ estágio de serviço de duração de 3 (três) anos, renovável de
acôrdo com o Interêsse da Fôrça Armada.
Ar t. 11. Os Capelães Militares se~
rão recrutados entre os sacerdotes,
ministros religiosos e
pastores que
satisfaçam às seguintes condições:
a) sejam brasileiros natos;
V) sejam voluntários;
C) tenham entre 30 e 35 anos de
Idade'
d) 'possuam pelo menos 3 anos de
atividade sacerdotal;

LEGISLATIVO

e)
tenham ccnsentímento expresso
das autoridades dos respectivos credos religiosos; e
j) sejam julgados aptos em ínspeç ã o de
saúde.

Art: 12. Os candidatos que satdsfizerem às condições do art., l1,-e
tenham obtido conceito favorável no
estágio de adaptação, dentro do número de vagas, serão nomeados Prí.,
meno-Tenente da Reserva não remunerada e incluídos no Corpo de Oficiars da Reserva da Fôrça Armada
correspondente.
§ 1ç Durante o estágio de adaptaca.a os estagiários terão honras de
Segundo-Tenente da Reserva não 1'emunefada e far'§.(J jus a uma côngrua
correspondente ao sôldo de SegundaTenente.
§ zv Quando nomeados PrfmeíroTenente da Reserva não remunerada
farão jus aos vencimentos e indenizações dos Oficiais da ativa no mesmo posto, e a auxílio para aquisição
de uniformes, de acórdo com o que
prescreve o Código de Vencimentos
dos Mili tares .
~ 39 Ao término do primeiro estágio de serviço, caso obtenham conceito favorável, os capelães Militares serão promovidos ao pôsto de Ca.,
pítão (ou Capltâo-Tenente) da ReServa não remunerada.

Art . 13, Qualquer estágio poderá
ser interrompido nos segumtes cusos:
I a pedido, mediante requerimento do interessado;
II no ínterêsse do serviço:
III - por incapacidade física, comprovada em inspeção de saúde; e
IV - por prrvaçàc do exercido de
atividade reuatosa, pela autoridade
rehg'osa do credo a que pertencer o
estagiário.
Art, 14. Os capelães Militares Serão transferidos "ex officio" para a
reserva remunerada ao atingirem 60
(sessenta) anos de idade, ou, a pedido, desde que contem, no mínimo,
25 (vinte e cinco) anos de efetivo
serviço nas Fôrças Armadas.

Art. 15. Cada um dos Mínístértos
Militares fixará as condições ce uso
de uniforme para seus Capelães Militares.
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CAPíTULO In
Dos Capelães Contrataaoll

Art. 16. Os Ministros M:ilitares
poderão contratar sacerdotes, minis-

tros religlOSO.5 ou pastores, contorme
u nrevistc no art. 4'1, para exercerem tunçôes de Capelães 01".,115 das
Fôrças Armad.as, respei tactos o interêsse e a conveniência dos respectt-

vos credos religiosos.
§ 1<? Os contratos serão Indívíduaís
.e celebrados entre o Ministério Mintal' interessado e o candidato a capelão que tiver satàsteito tôdas as
.condíçoes constantes do art. 17 desta

CAPíTULO IV

lei.
§

v - rescisão de contrato, que pcderá ocorrer:
aJ a pedido. mediante requerimento do interessado;
t» no Interesse do serviço;
c: per incapacidade física. comprovada em tnspeçâo de saúde;
ál por privação de exercício de attvtdade religiosa, pela autoridade re,
ligiosa do credo a que pertencer C)
contratado.
Art. 19. Aplica-se aos capelães Cí ,
vís o previsto na Consolidação das
Leis do Trabalho e na Iegrslaçâo vi·
gente peculiar àquele regime de emprêgc .

29 Os contratos de que trata, o

pa.rágrafo anterior terão a duração
de 3 (três) anos, podendo ser reno-

vados por. no máximo, mais dois períodos de 3 (três) anos cada um, nao
devendo o contratado, ao término do
3'" ttarceíror pertodo. ter ultrapassado a idade de 60 tsessenta) anos.
Art. 17. Constdtuem requisitos para
a eontrate.ção de sacerdote, mímstru religioso ou pastor, dentro do 1111mero de vagas previstas no art. 69 :
a) ser brasileiro nato ou naturalizado ;
b) ter idade entre 25 e 51 anos;
c) ter consentimento expresso da
autoridade do respectivo credo rclí.,
gloso; e
d) ser julgado apto em Insneção
de saúde.

Art. 18. Os contratos terão expücitas. entre outras, as seguintes cláusulas:
I _ dedicar-se preferencialmente ao
Serviço de Assistência Religiosa nas
Fôrças Armadas;
II - pagamento de uma côngrua
variável proporcionalmente às horas
de prestação de serviÇo e no máximo
igual ao sõldo de Capitão ou CapitãoTenente, de acordo com o que estabelecerem as normas ministeriais a
respeito.
U! - acesso aos meios de assistên-.
cía médica e social da Fôrça Armada
a que pertencer;
IV - indenização, alimentação e
pousada, t1{) valor das que competem
.aos Capitães ou Capitâes-Tenentes,
por ocasião de viagens a serviço; e

Disposições Finais e TranstWrW3
Art. 20. São considerados em extinção os atuais Quadros de Efetivos de
Capelães Militares da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. estatuícos
em decorrência 60 estabelecido
no
art. 49 do Decreto-lei nc 8.921, de <l6
de janeiro de 1946, modificado pelo
Decreto-lei ns 9.505, de 23 de julho
de 1946.
§ 19 Os atuais Capelães MWtarEB,

com esbabilidatíe assegurada de acôr.,
do com o art. 50 da Lei n« 4.242, de
17 de julho de 1963, permanecera-o DO
pôsto de Capitão, c-om todos os dlreítos e deveres previstos na Iegisracão relativa aos Oricía-s da ativa,
com-utado o tempo de serviço anterior a esta lei, para obtenção de direitos, em razão do mesmo tempo.
§ 29 A idade limite para a permanência no serviço ativo dos atuais capelàes é de 60 (sessenta) anos, quan.,
do serão transferidos "ex orncío': para
a Reserva jcemuneraâa..
§ 39 A nomeação de Prtmeíro-TeDente da Reserva não remunerada Capelào MiEtar, para cada Fôrça Armada. far-se-á quando o número de
capelães a que se refere êste artigo
tõr menor do que o efetivo previsto
no art. 59 desta lei.
Art. 21. E' extinta a atual Chefia.
do Servíco de Assistência Religiosa,
cem ex-reter» tunto ao Estado-Maior
das Fôrças Armadas, críaua pelo Decreto nc 21.495, de 23 de julho de
1946, e modificada pelo Decreto nv
2'7.373, de 28 de outubro de 1949.
Art. 22. Os Ministros Militares expedirão normas referentes ao preces-
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sarnento da oresente lei, no prazo de
130 (noventa)' dias, contados a partir
da data C8, sua publicação.

Art. 23. Esta lei entrará em vigor
na data de sua pubucaçâo, revogados
os Decretos-leis nvs 6.535, de 26 de
rnajo de 1944, 8.921, de 2$ de janeiro
de 1946, e 9. 5ü5, de 23 de julho de
19<!6, o art. 61 da Lei n? 4.902, de

l€ de dezembro de 1965, e outras dispoeíçõcs em contrário.
Brasflia, 8 de outubro' de 1971;
150 9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalb~rto

de Barros Nunes
orlando Geisel
Márcio de Souza e MellO

LEI N9 5.712 DE

DE

8

DE

OUTUBRO

1971

Estende a iurieâíçao das Juntas de
Conciliação e Julgamento de São
Leopoldo, Loteado, Montenearo e
Santa Rosa, no Estaeto do Rio
Grande do Sul, e das Juntas de
conciuacoo e Julgamento de Floruinopoue,
Ctuipeco,
Concórdia,
Itajai, Criciüana, Tubarão e taies,
no Estado de Santa Catarina, e da
outras p701.Jidénctas.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei;
Art. 19 Fica estendida a jurisdição
das Juntas de Concniaçâo e Julgamento de São Leopoldo, ao Município de Sapucaia; de Lajeado. aos lvIuntcrpios de Cruzeiro do Sul e Nova
Bréscia; de Montenegro, ao Município
de Salvador do Su!; de Santa Rosa,
ao Município de Boa Vista do Burícá,
tõdas localizadas no Estado do Rio
Grande do Sul.
.
LEI NÇI 5.713 -
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Parágrafo único. O Município uc
'I'aquart, jurisdicionado pela Junta de
Ooncrliaçâo e JUlgamento de São Jerônimo, passa para a jurtsdíçâo da
Junta de Concíhacão e JUlgamento
de Montenegro.
Art. 29 Fica, igualmente, estendida
a junsdiçào das .Junta- de Concihaçào
e Julgamento de Ftorfanopolís, ao
Municipio de Santo Amaro da Imperatriz; de Cnapeco, aos Muníctpíos ue
Aguas de Onapeco, Caxamou do Sul,
Coronel Freitas, Paxinal do Guedes,
Quilombo e Sao canos: de Concórdia,
aos Municiplos de Hervar d'Oeste, Captnzal, Ipira, Lacer oopotís, Plratuba,
Ouro, Presidente Castelo Branco, Ipumirim, Peritana, Iram, .Iabora e na:
de Itajar, aos Mumciptos de Ilhota,
Luiz Alves. Penha, Piçarras, Navegantes, Camboriú, Bameario de Cambortú, Itapema e Porto Belo; de Cricíúma, aos Municípios de Içara, Nova
Veneza, Maleiro, Morro da Fumaça e
Siderópclís ; de Tubarão, ao Municipio de Orleâes: de Lages, aos Munictpios de São José do Cerrito e Campo
Belo do SUl, tôrías localizadas no Estado de Santa Catarina.
Parágrafo úmco. O Município de
Seara, jurisdicionado pela Junta de
Concnlaçao e Julgamento de Cbapeco,
passa para a jurtsdíção da Junta de
Conciliação e Julgamento de Concórdia.
Art. 39 No Estado de São Paulo, o
Município de Sumaré, jurisdicionado
pela Junta de Concüíação e Julgamento de Campinas, passa para a jurísdrçao da Junta dto Conciliação e
Julgamento de Americana.
Art. 4l< Esta Lei entrará em vigor
. na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Brasília, 8 de outubro de 1971;
ISO!'> da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICl

Alfredo Buzaid

DE 11 DE OUTUBRO DE 1971

Crw. cargos no Quadro da secretaria do Tribunal de Contas da UniãO, ass-:
'Põe sôcre a forma de provimento, e dá outras nrooutencuis,
O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 1Q Ficam criadas, no Quadro da Secretaria do 'I'ríbunal de Contas
da União H6 séries de classes de Técnico de Contrôle Externo e de Auxiliar
de Contrôb Externo, na forma indicada no Anexo A.
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Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos constantes das séries de
classes de aue trata êste, artigo, até que seja estabelecida a sistemática prevista na Lei nv 5.645, de 10 de dezembro de uno, terão os seguintes valores
mensaís:
(1,) Técnico de Contrôle Externo:
Nível B - Cr$ 1. 728,00
Nível A - Crg 1.440,00.
b'l Auxiliar de Controle Externo:
Nível B - Cr$ 718,00.
Nível A - Crg 609,00.
Art 29 O provimento dos cargos da classe inicial das séries de Classes
de 'I'écníco de Contrôle Externo e Auxiliar de Oontrôle Externo será leito
mecrante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se dOS
cancüda tos a primeira a apresentação de diploma de conclusão de um dos
JUr.s0S superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou Admínístraçao ou
prova de seu províslonamento em nível superior. e dos candidatos à segunda, a de certífícado de conhecimentos equivalentes à conclusão do 29 grau
do ensino.
Art. ,iÇo lt permitido o acesso à classe inicial da série de classes de 'I'écníco de Contrôle Externo aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Controle Externo, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal, observadas as exigências legais.
Art. 49 Os cargos em comissão do Quadro da Secretaria do Tribunal de
Contas da União são os constantes do Anexo B.
Parágrafo único. Os vencimentos dos cargos de que trata este artigo
são OS fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo,
observado o principio estabelecido nos §§ 19 e 29 do art. 19 da Lei número
<t.i>~, de 26 de junho de 1964.
.Art. 59 Observada a legislação aplicável à espécie, as gratdtícaçôes para
retríbuír o regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço extraordínárro a êle vinculado, a que se submeterem 06 ocupantes dOS cargos
ue .J:U€ trc ;a esta Lei, seràoicalculadas sôbre os valores dos vencimentos nasícos taxados pelo Decreto-Iéí no 1.073, de 9 de janeiro de 1970, tomados por
bnSi';, com referência as classes A e B de 'I'écnícos de Contrôle Externo s às
classes A e B de Auxiliar
Contrõle Externo, os valores, estabelecidos por
aquêle Decreto-lei, para os nrveía 21 e 22 e para os níveis 16 e 18, respectdvamente.
Art. 69 No prazo de 90 (noventa) dias, contado da vigência desta LeI,
0..:; atuais ocupantes dos cargos efetivos de Oficial Instrutivo, Contador e
Oficial de Orçamento, classificados nos símbolos TC-3 e TC-4, poderão ser
aprovenados em cargos da classe "B", e os ocupantes dos mesmos cargos,
elassíficados nos símbolos rC-5 e Tr·6 em cargos da classe "A", da série
de classe de Técnicos de Contrôle Externo.
§ 19 06 atuais ocupantes dos cargos de Auxiliar Administrativo, Escrtturarío e Datilógrafo, classificados nos símbolos TC-6 e TC-7, poderão ser
aproveitados em cargos da classe "B", e os ocupantes dos mesmos cargos,
classificados nos símbolos TC-S e TC- 9, em cargos da classe "A", da série
de classes de Auxiliar de Contrôle Externo.
§ 29 O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a critérios seleti-os, n.clusíve por meio de treinamento intensivo e obrfgatórío, que serão
estabelecidos para os cargos de cada carreira.
Art. 79, A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
aproveitados na forma do artigo 6° e resuectàvos parágrafos, desta Lei,
passara a ser concedida na base de 5% (cinco por cento) por qüínqüénío,
de efetivo exercício, até 7 (sete) qüinqüênios, calculada sôbre o respectivo
\encir.nen10-base.

de
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Art &9 Serão automàtícamente extintos os cargos de Auditor Itinerante, bem .c.no os cargos ocupados pelos funcionários aproveitados na ro: ma
co a~'ti~o 13º e § 19, na data do aproveitamento do respectivo ocupante.
Art

99 Nas hipóteses do artigo ôQ , e seu parágrafo

19,

e do artigo 79

de-ta le , D.. diferença porventura verificada, em cada caso, entre a ímportânela que CI funcionário venha percebendo, a título de vencimento, em caoa
série oe classe, e de percentuais de gratificaçã-o adicional e os novos vatotes
a que Fará jus em decorrência do disposto nesta Lei, constituirá vantagem
pessoai, nommalmente identificável, insuscetível de quaisquer reajustamentos supervenientes e, em virtude dela, não se estabelecera nenhuma discrímt-

nação nc,.. sas concessões.
Art lO As atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras assemelhadas poderão ser ateuüi":as por pessoal sujeito à legislação trabalhista ou mediante contrato, de
acôrdo com o art. 10, § 79, do Decreto-lei no 200, de 25 de fevereiro de
..%7.

Art. 11. O Tribunal de Contas da União, observados os limites das derações orçamentárias, estabelecerá a classificação das íunçôes gratdftcadas
L de rep.. esentaçâo de Gabinete, com base nos principias e valôres fixados
no Poda EXecutivo.
Art. 12 Fica criada a Delegação do Tribunal de Contas da União 110
,G.c:tado 0.0 Acre, bem como um cargo de Delegado.
Art. 13. As despesas com a execução da presente Lei serão atend-idas
pelo savlo orçamentário da conta corrente do Tribunal de Contas da Uníào,
ficando 'J Poder Executivo autorizado a abrir o crédito suplementar necessário, nos térmos do disposto no art. 69, inciso I, da Lei nc 5.628, de 19 de dezembro de 1970.

Art.

l~.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publícaçáo, revo-

ga.das as dísposíçôes em contrário.
Braa.ha 11 de

outubro de

1971; 1509 da

Independência e 83Q da

Repúblíca ,
~ÍLIO

G.

MÉDICI

A.nz.onzo Delfim Netto

Jojo Paulo dos Reis VeZloso

o anexo mencionado no art. 19 foi

LEI N° 5.714 DE

DE 13
1971

DE OUTUBRO

Autoriza o Poder Executivo '2 'lenunciar direitos crcasumo« em favor do
Estado da Paraiba.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacio-

nal decreta e eu sanciono a segu.nte
Lei:
Art. 1° Fíca o Poder Executivo autorizado a renunciar em "avcr do Es-tado da Paraíba, quaisquer -treítos
creditórios concernentes à Inderuzação
das benfeitorias construídas Velo Mí-

publícadc no

D.a. de

14-10-71.

nístérto da Aeronáutica, no antigo
Aeroporto de Imbírfbeira, em João
Pessoa, em terreno de propriedade do
Estado, avaliadas em Cr$ 669,30 (seiscentos e sessenta e nove cruzerros e
trinta centavos).
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 13 de outubro de 1971;
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Márcio de Souza e Mello
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DE 18 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério do Exército o crédito
especial de Cr$ 7.550.000,00 para o fim que eepecttíca,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério do
Exercito o crédito especial de ors 7.550.0UU,UO (sete milhões. quinhentos e
cinqüenta mil cruzeiros), para atender despesas com aquísrção de resí-dências .
Art. 29 Os recursos necessários
execução desta Lei decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexc 16.00, a saber:
á

Cr$ 1,00
16,00 -

MINISTÉRIO DO EXf:RCITO

16.01 -

Ministério do Exército
Construção de Residências, inclusive
Cr$ 50.000,00 para oficiais e sargentos
elo ::>49 In, em Macapá e Cr$ 50.000,00
para oficiais e sargentos da Colônia
Militar de Oíapcque
.

16.01.11.05.1.017 -

Art. 3.Q Esta ;Jei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 18 de outubro de 1971;
Repúblíca..
EMÍLIO G.

1509 da Independência e

83~

da

MEDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto
roce Paulo dos Reis Velloso

LEI

DE 19 DE OUTUBRO DE 1971

N9 5.7'16 -

Proclama Patrono da

Fôrça Aérea

Brasileira o Marechal-da-Ar Alberto

santos Dtmumt .
o Presidente da República, !:lÇO saber que o Congresso Nacional
.creta e eu sanciono a seguinte Lei:

oe-

Art. 19 I!: proclamado Patrono da Fôrca Aérea Brasileira o Marechal,do-Ar Alberto Santos Dumont-.
~

Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 19 de outubro de 1971~ 1509 da Independência e 33Q da
.icepucüoa.
EMÍLIO G. MÉDICI

ll'lârcLo de Souza e Mello
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LEI N9 5.717 -

DE

26 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza a ci"iação da Fundação Alexandre de Gusmão

o
Lei:

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 19 É o Poder Executrvo autorizado a instituir, nos têrmos dos
artigos 29 e 39 do Decreto-Ieí n ' 900, de 29 de setembro de 1969, e sob a
supervisáo do Minístérto das Relações Exteriores, com a denominação de
"Fundação Alexandre de Gusmão", uma Fundação científica e educativa
com os seguintes objetivos básicos:
1 -, realizar e promover ativíuades culturais e pedagógicas no campo
das re rações mternacionats:
II - reaüzar e promover estudos e pesquisas sôbre problemas atinentes às relações internacionais;
::n - divulgar a pohttea externa brasileira em seus aspectos gerais:
IV - contrtbutr para a formação no Brasil de uma opinião pública
aensrvel aos problemas da convivencía internacional; e
V - outras atívuía.ies compatíveis com suas finalidades e estatutos.
Parágrafo único. Na reauzaçào de seus objetivos básicos, a Fundação
aproveitar à a experiência adquirida pelos diplomatas brasileiros no exercício ele suas funções no exterior e na Secretaria oe Estado.
Art. 29 A Fundação, cem sede e fôro no Distrito Federal, adquírírá
personalidade jurírüca '1 par trr da inscrição do seu ato constitutivo no
registro cwn das pessoas turfrücas ,
Art. 39 O patrimônio ti", Fundação será constituído de:
1 - dotação espectnca a ser consignada no orçamento da União;
Il - recursos prt vades resultantes de doações e contribuições em
dinheiro, valores, aens D,t,VE'i:- e imóveis que venha a receber de pessoas
físicas e -urtdícas, nos têrmos do artigo 29, ahnea b, do Decreto-lei nc 900,
de 29 de setembro de 1969;
In - rendimentos de qualquer natureza que venha a auferir, como
remuneração decorrente de aphcaçôes de seu patrimônio e de prestações.
de serviços;
IV - doação de bens moveis e imóveis; e
V - subvenções da Urdào. dos Estados e dos Municípios.
Art. 49 É o Poder Execut'vc autorizado a abrir O crédito espeeiar de
Crê 1. 500. OOO,JO (um mílr.ar f:: quinhentos mil cruzeiros), cujos recursos
correspondentes serão mrucado. no decreto respectivo, para as despesas
iniciais de instalação e ruucronamen to da Fundação, no exercício de 1971.
Art. 59 A instituição da. Fundação Alexandre de Gusmão será feita
por decreto do Poder Executivo, a ser baíxado dentro de 180 (cento e oitenta) dias).
Art. 69 Esta Lei entrará err: vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em cc-ntràrio ,
Brasília, 26 de outubro de 1971; 15G9 da Independência e 839 da
RepÚblica.
EMÍLIO G. MEDICI

Jorge de carvaZho e Sil1;a
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis VellOso
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LEI N9 5.718 -

DE 26 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza o ...P oder Executivo a abrir, à Justiça Eleitoral, o crédito especial
de Crs 1.900.200,00, ooro o fim que especifica.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte
Lai :

Art. lo? Fica. o POd!?T Executivo autorizado a. abrir, à Justiça Eleitoral
em favor dos Tribunais Regionais Iâle Itorais do Amazonas, Guanabara,
Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo, o crécãto
especial de Cr$ 1.900.200,00 (um milhão, novecentos mil e duzentos cruzeiros), para atender despesas de Exercícios Anteriores.
Art. 29 Os recursos necessários à execução desta Lei, decorrerão de
anulação parcial de dctecões orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:

o-s
07.00 07.01 Ativldade 3.1.5.0 07.11 -

1,00

JUSTIÇA ELEITORAL

Tribunal Superior Eleitoral
67.01. 01. 06.2.001
Despesas de Exercícios Anteriores
Tribunal Regional Eleitoral de Mato

1. 548. 7DO

Gl'OSSG

Atividade 3.1.2.0 07.16 -

Atividade 3.1.1.1 01 28.üO '28.02 -

Projeto

~

3.2.6. O -

07.11.01.G6.2.022

Material de Consumo
.
'I'rtbunal Regional Eleitoral de Pernambuco

1.00U

07.1C.01.06.2.032
Pessoal Civil

Vencimentos c Vantagens Fixas
.
Encargos Gerais da União
Recursos sob Supervisão ao Ministério do
Planejamento E" Coordenação Geral

1.iOQ

28.ü2.18.00.1.024

Reserva ue

Contingência

T 01 A L

.

349.100

1. 900.200

Art. 39 Esta Lei entrará em Vigor na data de sua publicação, revogadas as rüsposíçôes em contrário.
Brasília, 26 de outubro G::; 1971; 1509 da Independência e 83) da
República.
EMÍLIO G. Msmci
Aureao Buzaw
Aniõnio Delfim Netto
João Paulo dos Rels

vczzoso

LEI N9 5.719 -

DE 26 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza:) poder ExecutiVo a onru, ao tâmieterio das Relações Exteriores,
o crédito especuü d-e c-s l.6L.O.000,00, para o fim que especifica.

O Presidente da República

Faço' saber que o Congress.' Nacional decreta e eU sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° Fica o Poder gxecutlvo autorizado a abrir, ao Minlsteno das
J crédito especial
de Crê 1.620.0OO,OU (um ndlhào,

Relações Exteriores

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

seiscentos e vinte mil cruzetrosj para atender despesas com aquisição da.
Chancelaria da Embaixada do nrasn em Paris.
-Art. 29 Os recursos necessartos à execução desta Lei decorrerão deanutaçao parcial de cotação orçamentária consignada no vigente Orçamenta ao subanexc 28.00, a saber;

crs '1,00'
28.00
28.01

Atividade 4.3.1.1 -

02 -

Encargos Gerais da União
Recursos sob supervisão do Ministério da
Fazenda
28.01.18tlO.2.007

Amortização da Divida. Pública
Fundada Externa . .

.

1.620.0üO

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrarie.
Brasína, 26 de outubro de 1971; 1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G

MÉlJIr.I

Jorge de Cana lhe e Silva
AntOnio Demm Netto
João Paulo aos Reis venoso
LEI N9 5" 720 -

DE 20 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza o Poder E::l'ecutivo a abrn. ao Ministério aas Comunicações,
credito especiaL de Cr$ 40U .400,00, para o ltm que especitica,

O'

O Presidente oa República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segümte
Lei'

Art. 19 FIca o Poder Executavo autcrízado a abrir, ao Minísteno das
Comunícaçõas. o crécntc especia de Cr$ 400.400,00 (quatrocentos mil P.
quatrocentos cruaen'osc para atender despesas com contríbuíçoes de Previdência Social.

Art. 29 Os recursos necessartos a execução desta Lei decorrerão ue
anuiaçao parcra! de cotações orçamentà.nas consígnauas no vigente Orçamento ao subanexo 14,.00. a saaer :

crs 1,00
14.00

14 .n
14.01. 01. iJ4.2 .uOI

MINIS'l'ERIO DAS COMUNICAÇOES
Gaomete cc Ministro
Assessoria Ministerial

3.1.1.1 UI -

Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Píxas
14.M -- Iuspetona-Geral de Ftnanças

14.04.01.07.2.0U6

.

170.0{'O'

Cooroenaca-: e Controle Financeiro

Pessoal Civil
02 .- Despesas variáveis
.
14.05 - Divisao ce Segurança e Intormações
14.05"08.09.~.IJO"
essessona Reiacionada á Segurança Nacionas
3.1.1.1 - PessoaJ Civil
02 - Despesas vertcvcta
.
3.1.1.1

TOTAL

130.400

100.'000
400.400
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Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga_
das as disposições em contrárto ,
jjrasina, 26 «e outuorc às 1971; 1509 da Independência e 83~ da
Repúbíica ,
E1\flLIO G. MtDJCl

Antonso Dettrm Netto
Jcao Paulo (los e eis Velloso
I-lygzno C. Corsettx

LEI Nr,; 5. 721

~

DE

26

DE

OUTUBRO

DE

1971

Dispõe sôbre normas relativas as licitações e alienações de bens do
Distrito Federal

o

Presidente da República
Faço saber que o Senado s'ederai decreta e eu sanciono a seguinte Ler ;
Art. 19 Aplicam-se ao Distrttr. Ferterar as normas relativas as licitações para as compras, obras. serviços e anenaçoes, previstas nos artigos
125 a 144 dc Decrete-ler nc ;l00, ue 25 de revereíro de 1967, que cispoe
sôbre a Orgamzaçao ce Acmmrstraçao Eederai, estabelece diretrizes para.
R Reforma Aommistratíva e da outras provioencías,
Art. 29 A alíenaçao de oens imóveis do DIstrito Federal dependerá de
expressa autorizaçao em decrete do Governador e sera sempre oreeeruou
de parecei' do orgao responsav'u ~,eJU património do Distrito Federal, quanto
à sua oportunídaue e conven.encra .
Parágrato único. O oisoosu neste artígo não se aplica às anenaçóes
a trturo gratuis.. que ccverac SP-I precedidas de lei especial.
Art. 3<'> O Governador poderá promover a anenacao de ações de proprtecade do Dtstr'to Feoeral, representativas de capital de socíeoades de
economia mista e tie suas sunsíoíàrtas, mantenuo 51 % ccínqüenta e um
por cento}, nu mímmo, das ações das empresas nas quais deva assegurar
o controle estatal.
Art. 4? Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicação, revogadas
as dispostçôes em contrario.
Brasiüa, 26 de outunro de 197:i; 1509 da Independência e 83'" da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Aureao Bueaui

LEI

N~'

5.722 -

DE

26 DE OUTUBRO m.: 1971

Autoriza o Poâer Executivo a ootu uma aeronave A-122 à Escuela Nacional
de Aeronáuti,.:!f. cvcu, da R.epublica do Paraçiuu:

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte-

Lei:

Art. 19 11: O Poder Executivo autorizado a doar à Escuela Nacional de
Aeronàuüca C1~ 11, com seoe cn. Assunção, no Paraguai. uma aeronave «e
treinamento primário de~aoricaçáf) nacional, tipo Aerotec A-122, prefixo,
ZP-EAC designaçao nuhtar r'::!:"L0996, acionada por motor iycommg U-32()
de numero de serre L-6663-39"A, em perfeitas condíçoes de vôo.

4S
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art. ~Q A doação de que trata o artigo anterior será feita medtante
têrmc Iavracíc perante o Chefe ao
órgâo competente do Ministério da
Aeronáutica.
Art. Sv E-sta Lei entrará em vigor na data de sua pubücaçãc, revogadas as rtísposíções em centrarto ,
Brasília, 26 de outubro ds 1971; 150l? da Independência e H3l? oa
República.
EMíLIO G. M:tDICl

M ãrcio de Souza e Mello
LEI NQ 5. 723 ~ DE

26 DE OUTUBRO DE 1971

Autoriza n Poder Executivo a aorir o crédito especial de Cr$ 70.000.000,00
(setenta mi-lhó~~ ae crzzeeircs) , para o fim que especüíca ,

o

Presidente da República
Faço saber que o Ccngr esso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 11 Fica c Pocer Executivo autorizado a abrir o credito especial
de Cr$ 70.000.000.00 .setenta mnnóes de cruzeiros), para atender despesas
com o recolhimento da Contribuição da Uníao para o Programa de Formação uo Patrimônio do Servidor Público, conforme o disposto na Lei Complementar nc 8, de 3 de dezembro de 1970.
Art. 29 Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão oe
anutaçao parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00, a saber:
CrS 1,(:0
~8.00 Encargos Gerais da União
:a~. 02 -- Recursos
SOl) Supervisão do Mínístértu
do Planejamento e Coordenação Geral
28.02.18.00.1.024 - Provisão para o atendimento de Eventuais Insuficiências em Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo, JudIcíàrfo e Executivo.
3.2.6.0 - Reserva de Contingência
70.000.000
Art. 3<;> Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogactas as disposições em contrárío.

Brasília, 26 de outubro ce 1971; 150Q da Independência e 23'" da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antõnio Deljim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

LEI
Atuall~a

N9

5.724 __

o

DE 26 DE OUTUBRO DE 1971

o oator ltas muuae previstas na Lei e» 3.820, de 11 de no?)emDro

de 1960, que cria o Conselho Federal e os
Farmacia e da outras providências.

Conselhos

Regionais

de

O Presidente da República
Faço saber Que ú Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segumte

Lei:
Art. 1'" As multas previstas no paragraro único do artigo 24 e 110
inciso II do artdgo 30 da Lei nc 3.820, de 11 de novembro de 19ÔO, passam
a ser de valor igual c 1 (um) salário-mínimo a. 3 (três) salànos-uunímos
regionais, que serâ o elevados ao dobro no caso de reincidência.
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ATt. 29 A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicagâQ,
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 26 de outubro De 1971; 15(}9 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G, MÉDICI

F'. ROcM Laçóa

LEI N9 5.725 -

DE 27 DE OUTUBRO DE 1971

Estaoetece a permzssao ao desconto no salário do empregado de prestações
Tel.at1Vas ao nnaneameneo para aqUisiçiio de unidade habitacional, no
sistema Fnumceírc da Habitação.

o Presidente da República raço saber que o COngresso Nacional de-ereta e eu sanciono a seguinte Lei:
Ar/,. 19 11: permitido o desconto, no salário do empregado, das prestaçoes correspondentes M pagamento de dívidas contraídas para a aqulsí-çâo de unidade nabítacíonal, no Sistema Financeiro da Habitação.
AI't. 29 O desconto a que se refere o artigo anterior será obrígatórramente reito perr- empregador, a requerimento, por escrito, do empregado,
.constítumdo garantia complementar na operação de financiamento,
Paragraro umco. Para os efeitos do Art . 49 da Lei no 1.046 de 2 de
janerro de 1950, e a nova redação que lhe foi dada pela Lei nv 2.853-56,
poderao ser consignatàrlas as entidades integrantes do Sistema Pínan-

-ceíro da .aebneceo.
Art. 39 Os Ministérios do Interior e do Trabalho e Previdência Social expedírao as Instruções de regulamento da presente Lei, que também
.se apnca aos contratos VIgentes.
Art. 49 A presente Lei entra em Vigor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições erg contrário.
Brasnía, .27 de outubro de 1971; 15,Q9 da Independência e 839 da
HepUl:JIICR.
EMÍLIO G. MÉDICI

Júlio Barata
José Costa Cavalcanti

LEI N° 5,726 - DE 29
DE 1971

DE

OUTUBRO

Dispõe sõbre meaiaas preventivas e
represswas ao tratioo e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem âepenâéncia física ou
Psíquica e dá outras providências,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
cAPíTULo I

Da prevenção

Art. 1°. 1t dever de tôda pessoa fíaíca ou jurídica colaborar no com-

bate ao tráfico e uso de substãnr-Ias
entorpecentes ou que determinem riependêncía rístca ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que não prestarem, quando solicitadas, a colaboração nos planos e
programas do Govêrno Federal de
combate ao tráfico e uso de drogas
perderão, a jUiZo do Poder EX€C1.lt:vo. auxilios e subvenções que venham
recebendc da União, dos Estados, do
Distrito Federal, Territórics e Ml.lnicjpios. bem como de suas autarqo.as,
emprêsas públicas, sociedades de economia mista e fundações.
Art. 2°. A União poderá celenrar
convênio com os .Estados e os Municípios, visando à prevenção e repressão do tráfico e uso de substân-
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cías entorpecentes que determinem
dependência física ou psíquica.
Art. 3". Consideram-se serviço desinteressado à coletividade, para efeito de declaração de utilidade públíca, as colaborações das sociedades crvis, associações e fundações no combate ao tráfico e uso de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência fisica ou psíquica.
Art. 4°. No combate ao tráfico e
uso de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física
ou psíquica serão aplicadas, entre outras, as seguintes medidas preventivas:
I ~ A proibição de plantio, cultura, colheita e exploração por particulares, da dormldeira. da coca, do
cânhamo "cannabis sativa", de tôdas
as variedades dessas plantas, e de outras de que possam ser extraídas
substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica;
Il ~ A destruição das plantas dessa natureza existentes em todo o território nacional, ressalvado o disposto no Inciso seguinte;
UI A licença e a fiscalização,
pelas autoridades competentes, para
e cultura dessas plantas com fins terapêuticos e científicos:
IV - A licença, a fiscalização e a
llmítação, pelas autoridades competentes, da extração, produção, transformação, preparo, posse, importação,
exportação, reexportação, expedição,
transporte, exposição, oferta, venda,
compra, troca, cessão ou detenção de
substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica, para fins terapêuticos e científicos;
V - O estudo e a fixação de normas gerais de fiscalização e a verificação de sua observância pela Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, pelo Serviço Nacional de
Físcalizaçâo da Medicina e Farmácia e órgãos congêneres dos Estados e
Territórios;
VI - A coordenacâo, pela Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpeoentes .e pelo Bervico Nacional
de Fiscalizaç~ da Medicina e Farmá_
oia. de todos os dados estatísticos e
informativos colhidos no país, relatívcs às operações mercantis e às infrações à legislação especifica:
VII - A observância, pelos estabelectmentos farmacêuticos e hospi-

balares. pelos estabelecimentos de ensírio e pesquisas, pelas autoridades sanitárias,
policiais ou alfandegárias,
dos dispositivos legais referentes a
balanços, relações de venda, mapas.
e estatística sôbre substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica,
VIII - A observância por médicos
e veterinários dos preceitos legais e
regulamentares, relativos à prescríçào
de substâncias que determinem dependência física ou psíquica;
IX - A colaboração governamental
com organismos internacionais reconhectdo-i e com os demais Estados na
execução das disposições das Convenções que Co Brasil se comprometeu a
respeitar;
X - t:. execução de planos e programas nacionais e regtonats de esclarecimento popular, especialmente
junto à juventude, a respeito dos ma,
lerícíos ocasionados pelo uso indevido de substâncias entorpecentes ou
que determinem dependência física ou
psíqux .u, bem como da eliminação de

suas causas.

Art. 5? Os Estados, o Dtstrtto Federal e os Territórios organízarâo, no
ínícío de cada. ano letivo, cursos para
educadores de estabelecimentos de en~
sino que nêles tenham sede, com
objetivo de prepará-los para o combate, na âmbito escolar, ao tráfico
e uso indevldc de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física OU psíquica.
~ 19 Os Governos dos Estados, do
Dtstrtto Federal e dos Territórios relacíonarão. com antecedência mínima
de '30 rsessenta) dias, os estabelecimentos de ensino que deverão designar representantes, em numero
máxima de 2 (dais), para participarem dos cursos mencionados neste artIgo.
§ 29 O período durante o qual o
educador partdclpar de cursos de preparaçáo será computado como de ere,
ttvo exercício no estabelecimento oficial ou particular que o ti ver designa-

°

do.
§ 39 Somente poderão ministrar os
cursos a. que se refere êste artigo pessoas devidamente qualificadas e credenciadas pelos Ministérios da Educação e Cultura e da Saúde.
§ 40 Nos cursos de que trata êste
artigo poderão
ainda inscrever-se,
dentro d..l número de vagas que fôr
fixado, outras pessoas de atividades
relacionadas com o seu objetivo.

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

Art. 6° Os estabelecimentos de ensíno de 1<) e 2" graus ou superior promove~ã0_ durante o aI1Q letivo, conferências de freqüência obrígatórta
para os alunos e facultativa para os
PaIS, SÔlHt os maleficios causados pelas substáncías entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica.
Art. 79 Os diretores dos estabelecimentos de ensino adotarão tôdas as
medidas que forem necessárias à prevenção do tráfico e uso, no âmbito
escolar. Q€ substâncias entorpecentes
'Ou que determinem dependência física ou psíquica.
Parágrafo único. Sob pena de perda do oa.rgo, ficam os diretores obrlgados a comunicar às autoridades sanitárias o::, oasos de uso e tráfico des,
sas uubstencías no âmbito escolar,
competmuc a estas igual procedímento em relação àqueles.
Art. 89 Sem prejuízo das demais
sanções legais, o aluno de qualquer
estabelecimento de ensino que fôr encontrado trazendo consigo, para uso
próprio cu tráfico, substância entorpecente ou que determine dependênera ffsíca ou psíquica, ou induzindo
alguém ao seu uso, terá sua matricula trancada no ano letivo.
CAPíTULO II

Da Recuperação elos Infratores
Viciados
Art. 99 Os viciados em substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência tísica ou psíquica, que pra.,
tícarem os crimes previstos no art.
281 e seus §§ do Código Penal, ficarão sujeit-os ~ medidas de re-cuperacao estabelecidas por esta lei.
Art. 10. Quando ° Juiz absolver e
agente, reconhecendo que, em razão
do vícív. não possui êste a capacínade de entender o caráter ilícito do
fato OU de determinar-se de acordo
com êsse entendimento, ordenará sua
internação em estabelecimento hospitalar para tratamento psiquiátrico pelo tempo necessário à sua recupera-

cão.

Art. H. Se o vício nâo suprrnur,
mas dímmuír consíderàvelmente a capacidade de entendimento da ilicituae
do fato ou de autodetermínacâo do
agente, B. pena poderá ser atenuaria,
ou substituída por internação em e:-;~
tabetecímento hospitalar, peto tempo
nccessárío à. sua recuperação.
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§ 19 Se, cumprindo pena, o condenado semi-imputável vier a recuperar-se do vício por tratamento medico, o Juiz poderá, a qualquer tempo, declarar extinta a puníbílíuaue ,
§ 29 SE o agente fôr maior de 18
(dezoito' e menor de 21 (vinte e um)
anos, será obrigatória a substdtuicão
da pena por internação em estauerecimento hospitalar.
Art, 12. Os menores de 18 (dezcltor
anos, infratores viciados, pcderao ser
Internauos. em estabelecimento hospr.,
talar, petc tempo necessário à sua
recuperaçào.
Art. 13. Observadas as demais condições estabelecidas no Código Penal
e no Código de Processo Penal, a reabilitação criminal do viciado a que
tiver sido aplicada pena ou medida
de segurança pela prática de crime
previsto no artigo 281 do Código Penal, com a redação do artigo lOdo
Decreto-lei n- 385, de 26 de dezembro de 1968, e as modificações conetantes da presente lei, poderá ser requerida decorridos 2 (dois) anos do
dia em que fõr extinta, de qualquer
modo, a pena principal ou terminar
a execução desta ou da medida de segurança aplicada em substttuíçâo e
do dia em que terminar o prazo da
suspensão condicional da pena ou do
livramento condicional, desde que o
condenado comprove estar recuperaao do vicio
CAPÍTULO IH

Do Procedimento Judicial

Art. 14. O processo e julgamento
dos crimes previstos no art. 281 e seus
parágrafos do Código Penal reger ..s eãc pelo disposto neste Capitulo, apticanoa-se subsídíàríamente o Có'ügo
oe Processe Penal.
Art. 15. Ocorrendo prisão em flagrante e lavrado o respecuv-, auto,
a autoridade policial comunicará o
tato imediatamente ao Juiz competente, que designará audiência de
apresentação para as 48 (quarenta e
oito) horas seguintes.
§ F. Nas comarcas onde houver
mais de uma vara competente para
a distribuição e designação da audiência, a comunicação fac-se-à ao Juiz
distribuidor OU ao Juiz de plantão ou,
ainda, na forma prevista na lei de
organização judiciária local.
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Da designação da audiência,

a autoridade policial intimara o preso, as testemunhas do flagrante e o

defensor que aquêíe tiver indicado ao
receber a nota de culpa.
§

30 • A audiência de apresentação

reanaar-se-e sem prejuízo das unrgencias necessarras ao escrarecimento do fato, mcíusive a reanzaçêo ao
exame toxicoíogtco, cujo laudo será
entregue em JUIZO ate a audiência de
mstruçao e juígamento ,
Art. 16. Presentes o indiciado e

seu netensor, o Juiz iniciará a aumêncía, dando a palavra ao órgão do

Mmisterio .e'unuco para, em 15 (qumzej rmnutos, rormujar, oralmente. a
acusação, que sera reduzida a termo.
Recebida a acusaçao, o JUIZ, na mesma audiência, mterrogarà o réu e mqumra as testemunhas Cio flagrante.
Paragrato único. Se não houver trase
para a acusaçao, o crgao do Ministeric Púbncc poderá requerer o a,rquivamento do auto C1e pnsào em
rtagrante ou sua devoluçao a autorrdane poríciar para novas mlígencias,
caso em que a açao penal, que vier
a ser uíterrormente promovida, auotara o procecnmento sumario, previsto no art. 51:W do Código de Processo
Penal.
Art. 17. Encerrada a audiência ae
apresentaçao, correra o prazo comum
de 3 (três) dias para.

I ~ O Ministério Publico arrolar
testemunnas em número que, mctutdas as ja Inquiridas naquela audtenela, n~ exceda a 5 (CInco) e requerer a proôuçac de quaisquer outras

provas;

11 ~ O defensor do réu formular
defesa escrrta, arrolar até 5 (cInCO)
testemunnas e requerer a producao

de quaisquer outras provas.
Parágrafo úmco . O Juiz Indetertra. de plano, em despacho fundamentado, as provas que tennam Int.uíto
meramente proteratórto ,
Art. 18. Findo o prazo do artigo
an reríor, o Juiz protertra em 48 tqua-.
renta e oito) horas despacho saneador, no qual ordenara as dtngênciaa
mdispensáveis ao esclarecimento da
verrtade e designara, para um dos 8
(oito) dias seguintes, aud'êncía de
mstruçà., e iUlgamento. mt.tmanco-se
o teu, seu defensor. c Mtntsterro PU..
btico e as testemunhas que nela devam prestar depoimento.

LEGISLATIVO

§ 1". Na audiência, após a Inqurrtçao das testemunhas, sera dada a palavra, sucessivamente, ao orgào do
Mtmsterao PUbUcO e ao defensor uc
reu, pero tempo de 20 (vm te) mtnutos para cada um, prorroga ver por
mais 10 (dez), a critério do JUlZ, que
em seguida prorenrá sentença.
§ 2". Se o Juiz. não se sentar riamütado a julgar de imediato a causa,
ordenara que os autos lhe sejam vonciuscs e. no prazo de b (cinco) dias.
clara sentença.
Art. 19. Náo será relaxada a prisao em flagrante em consequência do
retardamento, pela autonceue ponorai ou jurnciarra, da prática de qualquer ato, ::e, este.
1 Senao anterior à apresente,çao ao reu a JUIZO, tiver SIdo recebida a acusaçào ao Ministerro pu-

bllCO;

.

Sendo posterror ao recetnmento da acusaçao, estiverem os autos
preparaucs para sentença.
Art. :,W. ~uandO o cnme definido
no artigo :Ull e seus paragraros ao
código e-enar for uaqueres ue competencia aa, .Justaça l' ecerar e o rugar
em que' tiver ocornc., lar Mumcipto
4 ue nao seja sede ae Vara Iceuerai. o
processo e julgamento caoerao a .iustiça Estadual com mterveméncía do
rcnnísterio Pubnco tocai.
Art. 21. No processo e jurgamento
aos crimes previstos no artigo :.J81 e
seus paragr atos ao (OCllg o Penar. em
que nac nau ver flagrante, onsetvarse-a o . procernmento SUmario previsto
no artigo 538 do Oódigo de Processo
l-'enaJ.
Ll -

Art. 22. O caput do artigo 8] do
Decr eto-tst no' 941, de 13 de cutunro
de. 1864, passa a vigorar com a segumte redação:
"Art. 81. Tratando-se de intraçao contra a segurança nacronal, a ordem poli t tca ou SOCl(l.' e
l1. economia popular, assim "orno
nos C3WS ce comercie, posse ou
facillt.aç.,o oe uso oe substancra
entorpecente ou que oetermne
uepenoéncra Jtsrca ou pSiqUJC3 ou
d~

. desrespeito à prcibrçâo eepe-

cratmente previste em lei para
estrangeiro, a expursão pc-terá
ser feita

media nr.s ínvesrigacao

sumár-ia, que não pocer exce-ter
o' prazo de 5 (('10('(1) mas, dentro
do qual f'ioa assegurado ao expulsando o direito de defesa".
à

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 23. o artigo 281 e seus parágrafos do Código Penal passam
vigorar com a seguinte redação:
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Comércio, posse ou uso de entor- Art. 281. Importar ou exportar,
pecente ou substância que determine preparar, produzir, vender, expor à
dependência fisíca ou psíquíca .
venda ou oferecer, fornecer, ainda
que gratuitamente, ter en. depósito, transportar,
trazer consigo,
guardar, ministrar ou entregar de
qualquer forma, a consume substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacõrdc com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 6
anos e multa de 50 (cinqüenta) a
a 100 (cem) vêzes o maior Saláriomínimo vigente no Pais.
§ 19 Nas mesmas penas incorre
quem, indevidamente:
Matérias-primas ou plantas des- I - importa ou exporta, vende ou
tinadas à preparação de entorpeceu- expõe à venda ou oferece, fornece,
tes ou de substâncias que determinem ainda que a titulo gratuito, transporta, traz consigo ou rem em dedependência física ou psíquica.
pósito. ou sob sua guarda, matérias-primas destinadas à preparação de entorpecentes ou de; subtâncías que determinem dependência física ou psíquica;
Cultivo de plantas destinadas à TI - faz ou mantém ~1 cultivo de
preparação de entorpecentes ou de plantas destinadas à areparaçâo de
substâncias que determinem depen- entorpecentes ou de substâncias
que determinem dependência fisidência física ou pstquíca ,
ca ou psíquica;
Porte de substância entorpecente III - traz consigo, para uso próou que determine dependência fisica prio, substância
entorpecente ou
ou psíquica.
que determine dependência física
ou psíquica;
Aquisição de substância entorpe- IV - adquire substância entorpecente ou que determine dependência cente ou que determine dependênfísíca ou psíquica.
cia física ou psíquica.
Prescrição indevida de substância § 2Q Prescrever o mencc ou dentisentorpecente OU que determine depen- ta substância entorpecente ou que
determine dependência física ou
dência física ou psíquica.
psíquica, ou em dose evidentemente
maior que a necessária ou com infração do preceito legal ou regulamentar:
Pena - detenção, de 1 (um) a 5
5 (cinco) anos, e multa de 10
(dez) a 30 (trinta) vêzes o maior
salárío-mínímo vígenta no País.
§ 39 Incorre nas penas de 1 (um)
a 6 (seis) anos de reclusão e multa de 30 (trinta) a 130 (sessenta)
vêzes o valor do maior saláriomínimo vigente no País, quem:
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Induzimento ao uso de entorpe- I - instiga ou induz alguém a usar
cente ou de substância que determine entorpecente ou
substância que
determine dependência física ou
dependência física ou psíquica.
psíquica;

Local destinado ao uso de entor- II - li tiliza o local, de que tem a
propriedaoe, posse, admínístraçác
pecente ou de substância que determine dependência física ou psiquíca . ou vigilância, ou consente que iJUtrem dele se utilize, ainda que a
titulo gratuito para uso Ilegal de
entorpecente ou de substância que
determine
dependéncía: rtsíce ou
psíquica;
Incentivo ou difusão do uso de III - contribuí de qualquer rorma
entorpecente ou substância que deter- para incentivar ou difundir O uso
mine dependência física cu psiqutca. de entorpecente ou de substância
que determine dependência física
ou psíquica.
Forma qualificada.
§ 4<:1 As . penas aumentam-se de 1/3
(um terço) se a substância entorpecente ou que determme dependência física eu pstquíca é vendida, ministrada, fornecida ou prescrita a menor de 21 (vinte e um)
anos ou a quem tenha, por qualquer causa, díminuídg JU sunrímída a capacidade de discernimento
ou de autodeterminação. A mesma
exasperação da pena se dará quan~
do essas pessoas forem VISadas pela
instigação ou induzimento de que
trata o inciso I do § 3º.
§ 59 Associarem-se duas ou mais
Bando ou quadrilha.
pessoas, em quadrilha ou bando,
para0 fim de cometer qualquer
dos crimes previstos neste artigo e
seus parágrafos.
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6
(seis) anos, e multa de 20 (vinte)
a 50 (cinqüenta) vêaes o maior
salárío-mínímo vigente no Pais.
§ 69 Nos crimes previstos neste arFOrma qualificada.
tigo e seus parágrafos, salvo os
referidos nos § § 19, inciso IH, e 2°,
a pena, se agente é médico, dentista, farmacêutico, veterinário ou
enfermeiro, será aumentada de 1/3
(um terço).
Forma qualíficana .
§ 79 Nos crimes previstos neste artigo e seus parágrafos as penas
aumentam-se de 1/3 (um terço) se
qualquer de suas fases oe execução
ocorrer nas imediações ou no interior de estabelecimento de ensíno, sanatório, unidade hospitalar,
sede de sociedade ou associação esportiva, cultural, estudantil, beneficente ou de recinto onde se realizem
espetáculos
ou díversoes
públicas, sem prejuízo da interdição do estabelecimento ou local,
na forma da lei penal".

°
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Art. 24. Considera -ee serviço relevante a colaboração prestada por
pessoas físicas ou jurídicas no combate ao tráfico e uso de substância
entorpeceut,ç ou que determine dependência física ou psíquica.
Art. 25. O Poder Executivo regulamentará, dentro em 30 (trinta)
dias, 2. execução desta Lei.
Art. 26. Fica mantida a legislação em vigor, no que expressamente
não contrariar esta Lei.
Art. 27. Esta Lei entrará em vigor 30 (trinta) dias após a sua
publicação, aplicando-se. em matéria processual penal, sõmente aos fatos
ocorridos a partir dessa data, revogadas as disposições em contrárío.
Brasíha, 29 de outubro de 1971; 150Q da, Independência e S3Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalbertr , ãe Barros "Nunes
Orlando Geisel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Círne Lima
Jarbas G. Paeearinho
Júlio Barata
Máreio de Souza. c Mello
F. Rocha Laçóa:
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
JaCto Paulo dos Reis Vclloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. coreetu

e) LEI NQ 5.727 - DE 4 DE
NOVEM:BRO DE 1971
Dispõe sóbre o Primeiro Plano l'Jacional de Desenvolvimento (PND) ,
para o período de 1972 a 1974.

O presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacíonal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 São aprovadas as diretrizes
e prioridades estabelecidas no Primei..
ro Plano Nacional de Desenvolvimenta (PND). para o período de
1972 a 1974, com as ressalvas cons ..
tantes do anexo desta lei.
Art. 2l? J Poder Executivo adaptará o Plano a que se refere o artigo
anterior às circunstâncias emergentes e atualizará os elementos quantitativos a que êle se refere.

Art. 39 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 4 de novembro de 19'71;
150Q da Independência e 83Q da
Repúbüca •
EMÍLIO G. MÉDICI

Aureao Buzaid

s.uuoerto

de Barros Nunes

emanao Geisel

Mario Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mario David, Andreazzu
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
Mareio de Souza e M ezzo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratiní de. Mo..
raes
Antonio Dias Leite Júnw'f
João .'aulo dos Reis velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. corsetú
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Ressalva

RESSALV AS AO PRIMEIRO PLA~
NO NACIONAL DE DESENVOLVI~
MENTa (PNDl. PARA a

PERíO-

DO DE 1972 A 1974.

Ressalva -ns 1
O Plano deve incluir medidas de

aperfeíçoamento e amparo da pesca, na captura, Industrtahzacâo e
comercialização, para transformá-la,
em curto prazo, em atividade econômica expressiva.
Ressalva

nÇl

2

Plano deve determinar que S~
atenda, no Programa de Integração
Nactonaj, na parte de desenvolvi..
mente agrícola do Nordeste, à cdaptação da atividade às condições ecológicas sobretudo de zona semi-árída. Deve, ainda, prever que, na f-laboração dos programas de prevenção
contra os efeitos de sêca do Nodeste, sejam consideradas medidas tendentes à construção de açudes. exploração de água do subsolo, construção de barragens, florestamento e
obras de engenharia rural.
O

1

nÇl

3

O Plano deve incluir medidas que

Visem ao incremento do turismo tan..
to de correntes turísticas. ínternactonaís como internas, dotando-se as regiões propicias de condições favoráveis.
Ressalva n9 4
O Plano

deve prever a complementação das rodovias radiais de
Brasília - de interligação com as
regiões do Plano de Integração Nacional.

Ressalva ,n9 5.
as vias de transporte
referidas no Programa de Integração Nacional devem denominar-se
"Corredores de Transporte" e não
"Corredores de Exportação".
No Plano,

Ressalva n9 6.
Plano deve prever a possibilidade da majoração, por meio de instrumentos financeíros adequados que
forem criados, dos investimentos destínados ac, desenvolvimento do síatema hídrovíàrío de transportes,
O

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (PND) - 1972/1974
SíNTESE: AS REALIZAÇõES NACIONAIS

o

elenco das realizações nacionais para o período 1972/1971
oferece visão global do que a Nação ditou a si própria como tarefa
básica.
Respeírante ao crescimento econômico, essas realizações Iun...
damentais permitirão que o Brasil:

«li Além de se manter na lista dos la países de maíor nível
global do Produto Interno Bruto (PIE), no mundo ocidental. passe
também da posição de nono colocado à de oitavo nessa categoria.
CU>
Ultrapasse a barreira dos 500 dólares de renda per capita. em 1971.

Tais realizações compreendem:
I - Consecução dos objetivos nacionais de desenvolvimento e
transformação social mediante processo de competição capaz de as ...
segurar níveis internacionais de eficiência aos setores público e
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privado; e processo de integração, com articulação harmônica entre
Govêrno e setor privado. União e Estados. entre regiões desenvol...
vidas e regiões em desenvolvimento, entre emprêsa e trabalhadores.
II - Implantação de novos instrumentos para modernizar a
cmptése nacional, fortalecendo-lhe a capacidade competitiva e eli...
minando as condições de desigualdade em que opera, relativamente
à estrangeira.
In - Atuação eficiente do Gooêrno, na administração direta.
autarquias ou ernprêsas governamentais, definindo suas tarefas com
clareza e preservando a viabilidade e dinamismo do setor privado.
O setor público procurará operar mediante estruturas simples e
modernas, aperfeiçoando-se os sistemas de coordenação e acompa...
nhamento da execução.
IV - Mobilização ainda mais intensa do sistema financeiro
nacional e do mercado de capitais, para maior participação no financiamento da formação real de capital do setor privado e na criação de sólidas estruturas das emprêsas: e ainda garantia de acesso
da pequena e média empréses a sistemas que permitam a melhoria
de sua estrutura financeira, bem como utilização dos instrumentos
financeiros já criados, no BNDE e em outros organismos oficiais,
para a grande empresa ou grandes empreendimentos nacionais.

V - Implementação de Política Tecnológíca N acíonal. Que
permita a aceleração e orientação da transferência de tecnologia,
para o Pais, associada a forte componente de elaboração tecnológica
própria. O Brasil ingressará na era nuclear, com a construção da
Primeira Central Nuclear, e com a realização do ciclo do combustível atômico, para exploração e processamento de urânio em escala
ampla. O programa de pesquisa de urânio nos colocará como o
segundo ou o terceiro país, no mundo, nesse campo.
Implantar-se-á sistema de Centros de Tecnoloqía em áreas de
Infra-estrutura e Indústrias Básicas. como sejam: Enerqia Elétrica.
Tecnologia Nuclear, Petróleo, Telecomunicações, Síderurqía, Pes...
quísa Mineral. Pesquisa Espacial, e se reformularà a carreira de
pesquisador, para assequrar-lhe condições de trabalho satisfatórias.
VI - Política de aproveitamento dos recursos humanos do
País (que em 1973 ultrapassará os 100 milhões de habitantes).
como fator de produção e de consumo.
No campo da Educação. o MOBRAL realizará programa de
alfabetização em massa, para reduzir a 2 milhões. em 1974, o número de analfabetos na faixa de 15 a 35 anos; implantar-se-á também o sistema de Ensino de 1o Grau. integrando o primário e o
ginásio. com universalização progressiva dêsses dois níveis de ensino; estabelecer-se-á o sistema de centros regionais de pós-qradua...
ção, além de continuar...se a Reforma Lluíversttària .
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Realizar-se..á pr'oqrama intensivo de preparação de mão-de.. .
obra, dentro da política de educação permanente.
Ao mesmo tempc, a expansão das oportunidades de emprêgo
deverá efetivar-se a taxas crescentes. superiores às do crescimento
da oferta de mão-de-obra, em níveis de renda e produtividade acima
dos de economia de subsistência. Tais oportunidades serão aber...
tas pelo crescimento acelerado, com adequada política tecnológica
e definição de prioridades setoriais e regionais, bem como pela
mobilidade social e ausência de preconceitos. raciais ou de outra
ordem.
VII - Efetivação de certo número de grandes programas de
investimentos, cada um dêles de valor superior ao equivalente a
um bilhão de dólares. em cinco anos, em consonância com o pro-pósito de consolidar a infra-estrutura econômica e as indústrias
básicas. Entre êsses programas se encontram: o Programa de
Expansão da Siderurgia; o Programa Petroquímico; a lmplan..
tação dos Corredores de Transportes; o Programa de Construção
Naval: o Programa Básico de Energia Elétrica. nos moldes da
Primeira Central Nuclear e do conjunto de usinas hidrelétricas
acima de 500.000 k W cada Uma: o Proqrama de Comunicações,
com ênfase no Plano de 1.000.000 de telefones: o Programa de
Mineração, abrangendo. além do minério de ferro, um conjunto
de projetos de grande dimensão para lavra e industrialização.
VIII -

Realização de Estratêgia Regional para efetivar a
Ao mesmo tempo em que se consolida o
núcleo desenvolvido do Centro-Sul, até com a criação de regiões
metropolitanas, contrôle da poluição e construção da estrutura
inteqrada de Indústria e Tecnologia, implantar-se-ão novos pólos
regionais, notadamente o agro-industrial do Sul, o industrial-agrícola
do Nordeste e o agropecuário do Planalto Central e da Amazônia.

1ntegração N acionai.

o

Brasil realizará, no período, um dos maiores programas de
cesenvolvimento regional em todo o mundo. As transferências da
União para o Nordeste e a Amazônia - por intermédio do PIN,
do PROTERRA, dos incentivos fiscais, do Fundo de Participação,
do Fundo Especial e dos Fundos Vinculados - deverão aproximar-se da média anual de Cr$ 4.700 milhões (preços de 1972),
correspondendo a cêrca de US$ 800 milhões, montante superior ao
total da assistência financeira líquida que o conjunto das institui...
ções Iinancei ras internacionais proporcionou à América Latina,
anualmente, no final dos anos 60.
IX - Abertura sociel, para assegurar a participação de tôdas
as categorias sociais nos resultados do desenvolvimento, bem como
a descentralização do poder econômico, com a formação do capíta-
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lismo do grande número e a difusão de oportunidades. São ínstrumentos financeiros dessa política os programas de Integração
Social. como o PIS, o PASEP, o PRO-RURAL e a abertura do
capital das emprêsas .
X - Estratégia Econômica Externa para, no tocante às ex ...
portações, assegurar o crescimento da receita acima de 100/0 ao
ano, a criação de duas categorias capazes de competir com a posí·ção do café (a de manufaturados e a de minério/produtos aqrícolas
não tradicionais) e ainda a participação ativa do País no sistema
de preferências gerais, estabelecido por certas áreas desenvolvidas;
e, quanto à nossa posição na comunidade internacional, armar o
srstema econômico de instrumentos para evitar que as tendências
neoprotecionístas de países desenvolvidos ou a situação monetária
lnternacional possam prejudicar a realização dos objetivos nacionais no campo externo.

PARTE I
A

,

MUDELO BRASILEIRO E ESTRATEGIA
DE DESENVOLVIMENTO
Capítulo I

A REVOLUÇÃO E OS OBJETIVOS NACIONAIS
CRESCIMENTO E TRANSFORMAÇÃO
A Revolução foi feita para construir.
Empenhou...se o Primeiro Govêrno da Revolução, essencialmen te, na reconstrução econômica, atacando a inflação. corríqíndo
distorções no funcionamento da economia e recuperando...lhe a infraestrutura. Nesse esfôrço, expandiu o setor de Energia Elétrica; re ...
duziu dístorções nos Transportes; criou o Sistema Financeiro de
Habitação ao instituir o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
estabeleceu novos fundos especiais para o financiamento industrial.
bem como os instrumentos financeiros para as Telecomunicações.
O Segundo Govêrno da Revolução objetivou, principalmente, a
expansão econômica acelerada, adotando, para isso, estratégia de
crescimento menos instável, que elevou para níveis superiores a
770 ao ano a taxa de aumento do Produto Interno Bruto, impulaionado, fundamentalmente, peja expansão industrial acima de 10%.
Para alcançar aquêle objetivo de expansão econômica acelerada,
promoveu-se não só a efetivação de grande programa de Transpor-
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tes e de Comunicações, mas também a criação de mecanismos fi...
nanceiros para setores como a Educação. o Desenvolvimento
Científico e 'Tecnológico e a Agricultura, bem como, ainda, a
implantação de novas estruturas na adminístração federal, com a
mstitucionalização do sistema de planejamento e COm a primeira
etapa da Reforma Administrativa.
O Terceiro Govêrno da Revolução vem realizando o objetivo
de elevar o Brasil à categoria dos países de alto nível de desempenho em todos os setores. com taxas de crescimento do Produto
Interno Bruto, estavelmente, na ordem de 9% ao ano, e expansão
industrial acima de 100/0, tratando, também, de aumentar as ex ...
portações, principalmente de manufaturados, e perseguindo elevados níveis de reservas e extraordinána vitalidade no mercado de
capitais ,
Além disso, pela ação renovadora na Educação e pela que
promove o reviqoramento do Nordeste e da Amazônia, o Govêrno
adotou estratégia que deverá contribuir para sustentar, a 'longo
prazo, o ritmo assim impresso, sem comprometer o crescimento
global a cnrto prazo.
Ao longo dos três Governos da Revolução, constituiu o desen..
volvimento uma grande experiência de crescimento e de transformação, manifestados nos excepcionais indicadores quantitativos de
desempenho. como - no período 1964/1970 - o aumento de 52%
na renda global (PIB). a expansão de 69% na prodnção industrial, a elevação ao dõbro no valor total das exportações, a duplicação da rêde nacional de rodovias pavimentadas, o aumento de
1400/0 nas matrículas do ensino médio e de 200% nas do ensino
superior. Em verdade, tudo se tornou maior no Brasil. Em muitos
setores. o realizado no período 1964/1970 ultrapassou o que se
conseguira desde o início do século.
Mais significativas, ainda, foram, no entanto, as transforma..
ções qualitativas assinaladas na economia. Consolidando-se o pro...
jeto econômico, definiu-se, mais nitidamente, o modêlo social.
Agora, no limiar do sesquicentenário da sua independência
política, está o Brasil em condições de acrescentar novas dimensões
a essa experiência de crescimento e transformação, somando à
construçáo de uma sociedade industrial nos trópicos, a afirmação
do caráter nacional brasileiro numa sociedade a caminho do pleno
desenvolvimento.

OBJETIVOS NACIONAIS
O· modo brasileiro de organizar o Estado e moldar as institui..
ções para, no período de uma geração, transformar o Brasil em
nação desenooloule, constitui o modêlo bresíleiro de desenvolvi..

menta.
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Esse modêlo nacional deve, por um lado, criar economia mo ..
derne. competitio- c dínêmíce. e, por outro lado, realizar democra..
cíe econômzca, social, racial e política, consoante a índole bra...
sileira .
A modernização implica, notadamente, mudança de concepção.
no Govêrno. na emprêsa privada e nos demais agentes econômicos,
e não simplesmente saltos quantitativos. Mediante êsse processo, a
comunidade brasileira constituirá forma de organização social do ...
tada de alta criatividade e capacidade de realização, atenta. ao mesmo tempo, às oportunidades de desenvolvimento em todos Os cam..
pos, e à necessidade de consolidar um modêlo de competição e
integração.
Três são os grandes objetivos nacionais do desenvolvimento
brasileiro:
Primeiro - colocar o Brasil, no espaço de uma geração, na
categoria das nações desenvolvidas.
Segundo - duplicar. até 1980. a renda per capita do Brasil
(em comparação COm 1969), devendo verificar..se, para isso, cres..
cimento anual do Produto Interno Bruto equivalente ao dos últimos três anos.
Terceiro - elevar a r-conornia, em 1974, às dimensões resul..
tantes de um crescimento anual do Produto Interno Bruto entre 8
e 1070 (na forma do Quadro 1). mediante: 1) aumento da taxa de
expansão do emprégo até 3.270. em 1974. com uma taxa média de
3.i %. no período 1970/1974; 2) redução da taxa de inflação. permrtindo alcançar-se relativa estabilidade de preços, ou seja, taxa
de inflação da ordem de 10% ao ano. até o final do mandato do
atual Govêrno: 3) política econômica internacional que acelere o
desenvolvimento do País, sem prejuízo do controle progressivo da
inflação.
Para conferir auto-sustentação e caráter integrado ao pro...
cesso, o desenvolvimento pressupõe:
~
Ampla disseminação dos resultados do progresso econômico, alcançando tôdas as classes de renda e tõdas as regiões.

fi! Transformação social, para modernizar as instituições,
acelerar o crescimento. distribuir melhor a renda e manter uma
sociedade aberta.
@
Estabilidade política. para realizar o desenvolvimento sob
regime democrático.
~

Segurança nacional, interna e externa.
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1974: DIMENSOES PAECONOMIA BRASILEIRA

I

MAGNITUDES GLOBAIS
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Capítulo II

MODÊLO ECONôMICO DE MERCADO

o

modêlo econômico que se está construindo orienta o seu
regime de mercado para a descentralização das decisões econômí...
cas e dos resultados da expansão da renda. visando à formação
progressiva do mercado de consumo, fundando-se tal modêlo na
aliança entre Govêrno e setor privado, entre a União e os Estados.
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Responsável pelos setores diretamente produtivos e por certas
áreas de infra-estrutura. a emprêsa privada nacional se encontrará
fortalecida com essa aliança para competir, em igualdade de con.. .
dições. com a emprêsa estrangeira, até em setores de tecnologia mais
avançada.
O concêrto entre o Govêrno Federal e os Estados possibilita
a realização de programa nacional com atendimento das prioridades setoriais.
São pontos essenciais nesse modêlo econômico:
I - Incorporação dos modernos instrumentos ele evolução das.
economias desenvolvidas; entre os quais se destacam: 1) influência crescente do Govêrno na gestão do sistema econômico. com expansão de seus investimentos e da sua capacidade de regulamentar;
2) .incrernento da prosperidade social, pela elevação anual do ntvel de renda e do padrão de bem-estar; 3) coerência e racionalidade das decisões, mediante planejamento a Ionqo prazo.
II ----'--- Criação de uma economia que capacite o Brasil a enfrentar a competição econômica e tecnolóqica moderna.
Já nesta década, estará o Brasil diante de problemas decorrentes do desenvolvimento revolucionário da Ciência e da Tecnologia, tais como: mudança nos hábitos de consumo: modifícações.
nas estruturas industriais. Com a formação de emprêsas multinacionais: e poluição ambiental.

lU - Vitalidade do setor privado, originada de uma nova concepção de emprêsa. inclusive com tendência a fusões e a modernas.
estruturas de produção e de comercialização.
Com o nosso empresariado ainda em maturação, a pequena emédia ernprêsas continuarão desempenhando papel relevante, príncipalmente nos setores em que é menos forte o efeito das economias
de escala.
Para modernização dessas emprêsas. já foram criados inú..·
meros instrumentos, que importa sejam efetivamente utilizados.
IV - Promoção, pelo Govêrno, das condições para a modernização, dinamismo e competição. mediante incentivos ao setor
privado, com políticas fiscal e monetária que preservem o crescimento rápido. sem incorrer em excesso de demanda monetária. e'
ainda pela concessão de prioridade aos investimentos diretos em setores como Educação. Habitação, Energia, Transportes e Comuni ..
cações.
V - Equilibrio entre União e Estados. em têrmos de federalismo cooperativo, por melhor corresponder à tradição brasileira e ao imperativo da maior eficiência operacional do setor pú...

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

blico , Cabe à União definir a estratêqia e as prioridades nacionais.
transferindo aos Estados a execução de obras de sentido local,
assequrando. no entanto, a integração de ações conjugadas. para
evitar duplicações e lacunas. Aos Estados compete a responsabílidade pela atuação coordenada dos municípios que os constituem.

Capítulo I II

A ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO
VISÃO GLOBAL

Crescimento e Expansão do Mercado
A estratégia de desenvolvimento procurará realizar ao máximo
o potencial de crescimento representado pelos fatôres básicos de
que dispõe o País. em três principais aspectos: 1) expandindo a
fronteira econômica. para tirar partido da nossa dimensão continen...
tal; 2) aproveitando ao máximo os recursos humanos. particular...
mente pela sua melhor qualificação; 3) consolidando a experiên...
cia havida com o desenvolvimento do núcleo básico do Centro-Sul
e com a industrialização do Nordeste, reveladora da nossa capa...
cidade de criar a base de mercado interno para a expansão da economia.
A estratégia de desenvolvimento mobiliza o País para Iortalecer a competição nacional. dotando os principais setores de estruturas novas e mais eficientes. compatíveis com a moderna tecnologia industrial. Por outras palavras, realiza a integração .'1acional~
não permitindo ficarem à margem do processo de desenvolvimento
regiões como o Nordeste e a Ajmazônia.
Os setores diretamente produtivos - Indústria e Aqrrcultura
- acionam o processo desenvolvímen tista. aumentando os investímentes. a produção e o emprêqo. e comunicando igual impulso a
infra-estrutura econômica e social.
O retardamento da Aqrícultura e da infra-estrutura é assim
evitado, para resguardo do crescimento industrial e a expansão do
Produto Interno Bruto. Impactos deliberados se devem produzir.
ora na Indústria ora na Agricultura. para que êstes setores lide...
rem o processo e levem o sistema a garantir infra-estrutura con.. .
veniente. O planejamento é o instrumento que permite evitar capacidade ociosa nos setores de infra-estrutura e redução da e.Iíciência e rentabilidade nos setores diretamente produtivos.
Os investimentos maciços em Energia. Transportes e COl11u"
nícações. realizados pelos sucessivos Governos da Revolução, man...
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terão as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto. de 8%
a 100/0 ao ano, dependendo, principalmente, de nôvo aumento da
produção agrícola e industrial. Daí ter-se impulsionado a Agricultura em 1970 e a Indústria. em 1971, para se manterem crescendo
acima de 70/0 e 10%, respectivamente. êsses setores.
Ao considerar o desenvolvimento integrado. cumpre atentar
ainda para a criação de amplo mercado interno, com maior con ..
tingente de população em níveis satisfatórios de produtividade e de
renda. Expandir o mercado interno depende da dimensão do Produto Interno Bruto e do número de pessoas em nível de renda su...
perior ao da economia de subsistência.
A ampliação dêsse mercado se efetivará: 1) na produção.
reduzindo a parcela de subempregados em zonas urbanas e eliminando a agricultura de subsistência; 2) na demanda, mediante
política de distribuição de renda, que assegure, por meio do salário real. transferência aos trabalhadores dos aumentos de produtividade, e. por outros instrumentos, ampla disseminação dos te..
sultados do progresso econômico, sem prejuízo das metas nacionais
de crescimento.
Essa. em sentido lato. a Política de Integração Social.

Poder de Competição
Para consolidar o poder de competição nacional. o Govêrno
atua sôbre os fatôres básicos que condicionam os níveis de eficiên..
cia das emprêsas privadas e governamentais.
Tais fatôres concernem, primeiro, à garantia de suprimento e
ao custo dos insumos industriais básicos; c, em seguida, aos pro ...
Hemas do empresário nacional, notadamente: 1) insuficiência de
capital fixo ou de qíro que o leva ao alto índice de endividamento;
2) inadequada escala de operação, associada, freqüentemente, à
tecnologia desatualizada; 3) baixa nível de monoqement ,
A estratégia a seguir-se compreende. pois:
I - Desenvolvimento do núcleo de expansão básica, pelo qual
o Govêrno. a preços que se aproximem dos de competição inter...
nacional, assegura o suprimento dos insumos essenciais, tais como:
Energia Elétrica. Petróleo (derivados). Transportes. Comunicações. Siderurgia, matérias-primas industriais básicas.
Principalmente em Energia. Transportes e Comunicações. re ..
cai sõbre a emprêsa governamental, apoiada, quase sempre, em
fundos vinculados. o ônus do investimento e produção, para ate..l"'"
der à demanda em crescimento superior, às vêzes, a 100/0 ao ano.
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Êsse papel da emprêsa pública em áreas básicas. para suprir a ausência da emprêsa nacional. evitou a presença excessiva. 110 Brasil.
da emprêsa estrangeira.
II - Política de capitalização capaz de desenvolver síscema
financeiro e mercado de capitais que desempenhem papel mais des...
tacado na formação do capital real das emprêsas e na melhoria de
sua estrutura financeira. Isso se torna imperioso, não só pelos efeitos, no passado. da inflação sôbre o capital das emprêsas, mas também pelas elevadas taxas de capitalização para manter crescimento
industrial acima de 100/0.

!lI - Criação de mcdêlo brasileiro de capitalismo industríel,
que institucionalize o Programa de Promoção de Grandes Empre-endimentos Nacionais, destinado a criar a grande emprêsa nacional,.
ou a levar a cmprésa brasileira a participar em empreendimentos de
grande dimensão em setores de alta prioridade.
As novas áreas a serem proximamente expandidas, sobretudo
na Indústria e na Exploração Mineral. se caracterizam pelo seu ele ...
vado grau de tecnolcqia e investimento.
Essa nova linha de atuação permitirá ao Brasil penetrar em
importantes setores, com eficiência e em escala adequada, evitando
a estatização ou a desnacionalização.
Requerem-se para isso mecanismos financeiros que tornem viá...
vel a grande emprêsa nacional. em tais setores, ou a associação de
empresários nacionais para grandes empreendimentos. Atuar-se-á,
dêsse modo, mediante financiamentos a longo prazo, ou participa...
ção acionária.
Esses mecanismos podem, também, dar apoio a ernprêsas na . .
cionais que desejem associar.. . se às estrangeiras, como ocorre na
Indústria Química e em outras áreas. Os esquemas específicos
serão montados, setor a setor, de forma flexível, sempre com base
no ínterêsse e na segurança nacionais.

O Prog rama de Promoção de Grandes Empreendimentos Nacionais efetivar-se-á per intermédio do BNDE, em associação com
o Banco do Brasil (recursos do PASEP) e a Caixa Econômica
Federal (recursos do PIS), pela PETROQUISA e por outros esquemas financeiros. As aplicações do BNDE, nesse campo, ai...
cançarão, pelo menos. Cr$ 1.000 milhões. no periodo 1972/197"1.
IV - Politica de modernização da empresa nacional. privada
e: pública, quer quanto à tecnologia, quer quanto à capacidade ye...
renrizl, equacionando-se aí os problemas de inovação tecnológica,
de custos e de novos métodos de gestão e contróle .
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Nesses aspectos, o programa de modernização compreenderá:

1) Incentivos fiscais do impôsto de renda à fusão e à incor...
poreçêo de empréses, conjugando-as à abertura de capital, na forma
do Decreto-lei nv 1.182/71.
2) Modernização e reorganização industrial pelo fundo
específtco. no BNDE, para financiar fusões e a reorganização téc...
níca e administrativa, na indústria; - pela FINAME, para financiar, a prazo de até 8 anos, a venda de bens de capital produzidos no Pais: - pelo Fnndo de Desenvolvimento do Mercado de
Capitais (em fase de esquematízação}, associado à colocação de
ações e-debêntures no mercado, para financiar projetos de expansâc e reorganização de emprêsas: - e, com recursos do Programa
de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação 30 Patrimônio do Servidor Público (PASEP), financiamento de bens de
capital de produção nacional, a prazo de 5 a 10 anos.
3) Modernização e reorganização do Comércio, na área de
produtos manufaturados e semímanufaturados, para os mercados
interno e externo, através do Programa de Modernização e Reor..
ganização da Comercialização (PMRC), que objetiva o gradual
acesso do comércio brasileiro à nova tecnologia, criando inoder...
nas estruturas de comercialização e distribuição de manufaturados,
realizando fusões de emprêsas, implantando novos métodos de g~s
tão e contrôle, e introduzindo, no País. consórcios de exportação.
4)

Criação de estrutures mais eficientes para comercializar

c distribuir produtos agrícolas, construindo o sistema nacional de
Centrais de Abastecimento.

5) Desenvolvimento da emprêse agrícola. para criar agricultura orqanízada à base de métodos modernos de produção e comercialização.

Estratégia Industrial
A estratégia industrial visa a:

I - Fortalecer o poder de competição da indústria nacional,
a fim de o setor industrial atínqir taxas de crescimento superiores
a 10% ao ano, tendo condições de concorrer, pela redução de
custos e pelo avanço qualitativo do produto final, com os produtos
do exterior.
Isso implica em:
•
Necessidade de evitar o ínqresso indiscriminado em setõres e produtos novos, com excessiva disseminação da produção
nacional, selecionando cuidadosamente as áreas a desenvolver, 'com
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projetos viáveis, de dimensão econômica eficiente. A fixação dos
índices de nacionalização impedirá que a prematura substituição de
importações de certos componentes. a custos excessivamente elevados. constitua perda do 'poder de competição no produto final.
•
Política de insumos básicos para a indústria. notadamente nos setores selecionados para a expansão do mercado in ..
terno e para a exportação.
•
Atribuir importância estratégica ao setor de Bens de Ca,
pital, particularmente como instrumento de difusão de novas tecnologias, equiparando, quanto ao tratamento fiscal e ao prazo de
financiamento. as condições de venda dos bens de capital produzidos no País. às dos provenientes do exterior.
Q
Política de tecnologia industrial que permita acornpanhar a revolução mundial nes-se setor, bem como adaptar tecnologla e inovar. de modo autônomo. A construção de centros. de tecnologia industrial, ou de fundações para pesquisa tecnológica, ccnstttuirá a base para colocar c. ernprêsa na vanguarda da inovação
tecnológica e elaborar, até mesmo, as enqenharias de produto e de
processo.

II - Fortalecer a emprêsa privada necionsl, equiparando as
condições em que opera, em face da emprêsa estrangeira, notadamente quanto à estrutura financeira, atualização tecnolóqíca e deseuvolvimento gerencial.
lU -

Acentuar o papel da indústria como instrumento de

transformação tecnológica dos demais setores.

A execução da política industrial consistirá em:
1) Desenvolver setores novos, ainda com possibilidades de
substituir Importações e com alta intensidade tecnológica, como In...
dústria Química, de Metais Nâo-Ferrosos, Eletrônica, Aeronáutica
(de forma seletiva), Construção Naval (setor de supergraneleiros).
2) Consolidar Indústrias Básicas. por meio dos programas de
expansão da Indústria Siderúrgica, Indústria de Bens de Capital,
Construção, Minerais Não-Metálicos etc.
3) Reorganizar as Indústrias Tradicionais, para permitir-lhes
crescimento anual, que alcance gradativamente a mesma ordem dó
da renda global.

4:) Acelerar as exportações de manufaturados e semímanufaturados, não só pela promoção do maior número possível de ra..
mos tradicionais, mas também pela seleção de ramos industriais de
tecnologia mais refinada. em que o Brasil possa atuar em escala
1nternacional ,

69

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Estratégia Agrícola
A estratégia de desenvolvimento agrícola. orientada para a
conquista de capacidade competitiva, e destinada a permitir crescimento anual acima de 70/0, se orientará no sentido de:
I ~ Na região Centro-Sul: desenvolver agricultura moderna,
de base empresarial, que alcance condições de competitividade in ..
ternadonal em todos os principais produtos. até mesmo o trtqo e
outros. cujas importações só recentemente pôde o País substituir.

11 -

Na área do Programa de Integração Nacional: I) trans-

formar a aqncultura do Nordeste, na forma do Proqrama de Redistribuição de Terras ede Estímulos à Agroindústria do Norte

e do Nordeste (PROTERRAj, tornando viável -

econômica, so-

cial e politicamente ~ o desenvolvimento da aqricultura do Nordeste. para mudar em economia de mercado a sua agricultura tra...
dícional. com a racionalização da estrutura agrária e a introdução
de nova tecnologia em suas culturas básicas; e ainda desenvolver

" Programa de Irrigação do Nordeste: 2) expandir a fronteira
agrícola. para incorporar os vales úmidos do Nordeste. notada..
mente o do São Francisco, e novas áreas na região amazônica e no

Planalto Central,
REFORMULAÇõES DO I PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (PND) EM CONSEQÜÊNCIA DAS
RESSALVAS CONSTANTES DO ANEXO DA LEI
N° 5.727. DE 4 DE NOVEMBRO DE 1971.

111 - Iviodernizer as estruturas de comercialização e distribuição de produtos eçrícoles, mediante: criação de estruturas es . .
pecializadas de Transportes ("Corredores de Transportes"), associadas à modernização dos principais portos; programas de crê...
dito aos produtores rurais, para ampliar a capacidade de estocagem
a nível de fazenda, bem como ao setor privado, para expandir a
armazenagem intermediária, instalação do sistema nacional de Centrais de Abastecimento, e, nos principais centros urbanos, rêdes de
supermercadcs e outros sistemas de auto-serviço.
A exeqüibilidade da estratégia adotada se condicionará, em
particular, à garantia de rentabilidade adequada para a exploração
agrícola dos principais produtos, e a disponibilidade de mercado
em crescimento acelerado.
Para êsse. fim, dar...se . . á prioridade, notadamente:
~

Ao desenvolvimento de setores com alta elasticidade-

renda, 'nos níveis de renda das regiões brasileiras, principalmente
em relação à pecuária de corte e de leite. à pesca e outros pro"
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dutos de origem anima]; no tocante à pesca, inclusive em função
da ampliação do mar territorial,·"serão adotadas medidas especiais,
na captura, Industrialização e comercialização, para transformá-Ia,
em curto prazo, em atividade econômica expressiva;
~
A industrialização de produtos agrícolas, para reduzir
os efeitos da entressafra e permitir a conquista de novos mercados.
no País e no exterior:

"
Ao aumento da exportação de produtos agrícolas não
tradicionais. in natura ou industrializados. para criar. com a de
minérios, nova categoria de exportação que, nos próximos cinco
anos. alcance. pelo seu volume. o dos produtos manufaturados e do
café,
A politíca de desenvolvimento agrícola se fundará, essencialmente:
1) No sistema. já montado, de incentivos fiscais e financeiros
ao aumento da produção, ao investimento, à comercialização e à
transformação tecnológica no setor agrícola.

2) Na disseminação do uso de insumos modernos, de forma
diversificada para o Centro-Sul e Nordeste, atentos os seus efeitos
sôbre a absorção da mão-de-obra.
3) N o programa, já em curso, de pesquisa agrícola em grande
dimensão, a fim de obter, para os produtos básicos do Centro-Sul
e do Nordeste, os resultados alcançados, por exemplo, no caso do
trigo.

ESTRATÉGIA E GRANDE ESPAÇO ECONôMICO
A estratégia de desenvolvimento regional consistirá, especialmente, na política de integração nacional. em sentido amplo.
A integração nacional, com significado primordialmente eco ...
nômíco-socíal. destina-se. do ponto.. de-vista da demanda, a criar
mercado interno, capaz de manter crescimento acelerado e autosustentável, e, do ponto.. . de-vista da produção. a permitir a proqressiva descentralização econômica. Isso se fará pelo estabelecimento
de pólos regionais no Sul e no Nordeste, de sentido integrado
aqrtcola-mdustríal, assim como no Planalto Central e na Amazônia.
notadamente agrícola-mineral, complementando-se dessa forma o
grande pólo do núcleo São Paulo-Ria-Belo Horioznte.
Além da integração de sentido Norte.. . SuJ, entre áreas menos
desenvolvidas e mais desenvolvidas, realizar.. .se-á a integração de
sentido Leste.. . Oeste, principalmente para permitir a associação dêstes Fatôres, relativamente abundantes nas duas áreas: no Nordeste.
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mâo-de-obra não qualificada, e na Amazônia-Planalto Central,
terra e outros recursos naturais; Isso implica reorientação dos
fluxos migratórios, a fim de evitar que se dirijam para os núcleos
urbanos do Centro-Sul,
A política de integração, que visa, particularmente, desenvolver
o Nordeste e ocupar a Amazônia, sem prejuízo do crescimento do
Centro-Sul, se exercera:
1) No Nordeste e Amazônia, por intermédio dos íncentrvos
hscaís reqionaís. que lhe são privativos, reformulados pelos Decretos-leis n"s 1.106/70 e 1.179/71.
2) Nas demais regiões menos desenvolvidas, assim como nas
áreas de baixo dinamismo no crescimento recente, mediante: ação
dos bancos oficiais, providências tributárias, transferências da
Uniãu, regulamentação do ICM, e, ainda. investimentos diretos do
Govc. no Federal.

Consolidação do Centro-Sul
I - Na década de 70. a região Centro-Sul. pelo nível de
renda já alcançado, enfrentará os problemas típicos da sociedade
moderna: crescimento explosivo de aglomerados urbanos como (I
Grande São Paulo e o Grande Rio. com população. cada um. já
na ordem de 8 milhões de habitantes, comparável à das maiores
concentrações humanas em áreas desenvolvidas; poluição, já crrtica
cID inúmeros centros urbanos;
revolução tecnológica, com seus
efeitos sôbre a atividade econômica e social: intensificação das
{dações com o exterior.
11 - Para consolidar o desenvolvimento dessa região será
Imprescindível: implantar indústrias de tecnologia refinada e consolídar ramos industriais básicos, como a SIderurgia e a Construção Naval; criar estrutura integrada de Indústria e Ciência-'TecnoJogia; expandir a agricultura moderna, de base empresarial:
implantar conglomerados financeiros ou financeiro-industriais; estabelecer novas estruturas de comercialização, em larga escala, de
produtos agrícolas e índustrdaís. até para conquista de mercados
externos: mstítuír as primeiras regiões metropolitanas no País,
principalmente para o Grande Rio e o Grande São Paulo, corno
mecanismo coordenador da atuação dos Governos Federal, Es...
tadual e Municipal, nos programas conjuntos, observadas as
respectivas "áreas de competência. Somente essas duas áreas respondem por mais de 159'0 da população do Pais e por mais de
50% de sua produção industrial.
IH - Os Estados mais desenvolvidos do Centro-Sul. notadamente São Paulo, deverão colaborar com O Govêrno Federal na
política de integração nacional, apoiando o esfôrço aplicado no
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Nordeste e na Amazônia. até mediante cooperação financeira por
intermédio dos bancos oficiais daqueles Estados.
Por outro lado, o Centro-Sul continuará, como é natura). a
absorver a maior parcela do capital físico do País em equipamentos.
instalações e edificações, tanto na Indústria, quanto na Aqrícultura. Para garantir as altas taxas de crescimento aí vigorantes, os
novos programas relativos ao Nordeste e à Amazônia, como la
ocorreu relativamente ao PIN e ao PROTERRA, deverão ser
custeados, em princípio, pelos incentivos fiscais já existentes.

Integração Nacional e Transformação da Agricultura Tradicional
A Política de Integração Nacional, em cujo âmbito Se situam
o PIN e o PROTERRA, repele a limitação regional, a curto e
médio prazos. do processo econômico brasileiro.
Rompem-se dois tabus, na política econômica brasileira: o de
ser impossível tirar proveito, racionalmente, da dimensão contínental do País, encarada, outrora, como verdadeiro ônus; e o de cons...
tituir a alta densidade populacional de certas áreas da zona rural
do Nordeste, elemento não sucetível de modificação, para efeito de
melhor combinar os fatôres produtivos nacionais.
Para se tornar compatível com a consolidação do desenvclvimento do Centro-Sul e com o crescimento nacional, deve a expansâo da fronteira econômica:
I) Efetivar-se pela utilização, principalmente, dos Iatõres de
produção relativamente abundantes: a mão-de-obra, a terra e os
recursos naturais, ao lado dos incentivos fiscais já existentes, sem
desvio maciço do fator capital. do Centro-Sul para essas regiões.
2) Realizar-se -com prioridades definidas, por meio de programas de baixo custo de capital. em áreas delimitadas, para pro...
dutos de certo valor econômico e com recursos previstos.
Ao lado das políticas relativas ao Nordeste e Norte, e das
medidas em relação ao Centro-Oeste, a Politica de Integração Nacional criará a Região Geo-econômica de Brasília, íntegrando-a no
processo de crescimento do Planalto Central e permitindo a sua
articulação com as demais macro-regiões do País. Isso se fará.
inclusive, peja complementação das rodovias radiais de Brasília de interligação com as regiões do Programa de Integração Nacíonal (PIN).

Estratégias Regionais
O Programa de Integração Nacional (PIN) e o Programa
de Redistribuição de Terras e de Estimulos à Agroindústria do
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Norte e do Nordeste (PROTERRA) complementam a estratégia
doe desenvolvimento do Nordeste, relativamente à experiência da
, década de 60, destinada a garantir o crescimento da economia regional acima de 80/0 ao ano (numa faixa, considerada viável, entre
8 e 11 % ao ano), com base nas seguintes áreas':

I - No [ortebzcímento do processo de industrialização já
iniciado, com apoio, principalmente, nos 50% remanescentes dos
incentivos fiscais.

A política de industrialização, além de substituir importações
no Centro-Sul, mediante projetos realmente viáveis, objetivará a
plena utilização do potencial do setor primário da região e dos
seus recursos minerais. Incrementará, igualmente, a exportação
para o exterior, de produtos manufaturados, seja em ramos tradicionais, seja quanto a componentes para bens de consumo duráveis ou para bens de capital.
O BNDE e outros órgãos financeiros oficiais darão apoio
à industrialização do Nordeste, fínanciando diretamente os projetos de grande dimensão - sal-gema, potássio, cobre, conjunto
petroquimico da Bahia - e realizando repasses pata bancos regJOnais e estaduais de desenvolvimento.
Na transformação da economia rural. pela aceleração do cres...
cimento agrícola, para sustentar o processo industrial, e transformar
em economia de mercado a agricultura de subsistência na região,
notadamente na faixa semi-árida.
Permitirá essa transformação que a zona rural do Nordeste
retenha o maior contingente possível de população, em níveis de
produtividade aceitáveis, uma vez que a indústria, geradora de
renda urbana e modificadora dos demais setores, não solucionará,
por si só, o problema do emprêqo Com o ritmo atual de migrações,
agravar-se-á o subemprêgo urbano, pois. na década de 60, a população urbana cresceu a 69'ó ao ano, enquanto o emprêgo industrial
aumentou de apenas 1 a 2%, anualmente.
No desenvolvimento agrícola do Nordeste, será importante a
adaptação das atividades a promover às condições ecológicas, sobretudo da zona semi-árida.
A fim de tornar a agricultura da região mais resistente aos
efeitos das sêcas, dar-se-á atenção a medidas tendentes à constru...
ção de açudes, exploração da água de subsolo, construção de
barragens, florestamento e obras de engenharia rural.

IH - Na inteqreçêo do Nordeste com a Amazônia e o Planalto Central. estabelecendo o sistema de vasos comunicantes que
permitirá a reorientação dos fluxos de excedentes de mão-de-obra
do Nordeste, com seu encaminhamento para aquelas regiões. em
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programas definidos, com recursos já existentes e lhes assequrand»
niveís de produtividade satrsfatóríos . Principalmente para a zona
semí-ártda - de base físíca pobre, que cor responde a mais de
509"0 da área do Nordeste e a mais de 400/0 da sua população - ,
criar-se-à alternatrva para os contingentes populacionais inabsor...
viveís na economia rural da região, ou sem oportunidade nos programas de colonização e irrigação a serem implantados nos vales
úmidos do próprio Nordeste: São Francisco, Parnaíba etc.

A estratégia para a Amazônia~ que é a de integrar para desenvolver. assentara em duas hnhas mestras. complementares e
interdependentes:
I Integração [isice, economrca e cultural na comunidade
brasileira: de um lado. com o Nordeste, no sentido Leste-Oeste; e.
de outro, com o Planalto Central e, através dêste, com o CentroSul, no sentido Norte-Sul.
II - Ocu peçêo econômica e desenvolvimento, para tirar proveito da expansão da fronteira econômica, para absorver excedentes
populacionais de outras áreas e elevar o nível de renda e bem-estar
da região.
A integração se realizará, principalmente: - com a construção
da Transamazõnica, da Cuíabá-Santarém e de outras rodovias de
articulação com as demais regiões; - com uma rêde de aeroportos
de função estratéqíca, notadamente o aeroporto internacional de
Manaus; - com medidas para integrar bacias fluviais da região
com bacias do Centro..Sul; - com 3 instalação, já quase ultimada, de dois sistemas de telecomunicações entre a Amazônia e
o resto do País; - com a cobertura da Amazônia por meio da
radiodifusão; - e, ainda, com nova infra-estrutura das Fôrças Ar..
madas na região.
A ocupação econômica e o processo de crescimento serão
efetivados mediante:

I)

Ba~2S

da ocupação por meio de:

'" Expansão do contingente populacional
forma programada e em áreas prioritárias.
•

da

região, de

Construção da infra-estrutura econômica interna da re-

jiâo: rêde rodoviária básica; reaparelhamento dos portos de Be-

lém, Manaus e Santarém; desenvolvimento da navegação fluvial;
programa de energia.
•
Criação de um suporte de Educação, Saúde e assistência
que viabilize radicar as populações.
•
Programa RADAM (Radar para a Amazônia), de levantamento aerofotogramétrico.
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2) Processo de crescimento, com base, particularmente, nos
incentivos fiscais e isenções a cargo da SUDAM e da SUFRAMA,
nas seguintes linhas:
..
Seleção pólos de desenvolvimento e de integração
(áreas prioritárias e zonas de fronteiras), realizando prioridades
regionais, para concentração de aplicações.
..
Definição de prioridades setoriais, para concentrar aplicações em setores dinâmicos prioritários. e para atividades de exportação; - industrialização, com ênfase nos pólos de Belém e Manaus, principalmente de produtos da região ou tirando proveito das
isenções da Zona Franca: - fortalecimento e racionalização da
economia dos produtos básicos da região; - exportação de madeiras; - mineração; - programa de pecuária em áreas selecionadas.
•
Programas de colonização, notadamente 'para a região da
Transamazôníca .

PIN e PROTERRA

o

Programa de Integração Nacional (PIN) compreende, principalmente:
1) A construção da "I'ransamazónica, grande eixo transversal
no sentido Leste-Oeste, para interligação da Amazônia com o Nor...
deste: e da Cuíabá-Santarám (BR·165), eixo longitudinal no sentido Norte-Sul, para conexão com o Planalto Central e o CentroSul do País. assim como para sua articulação, por outro lado. com
o sistema rodoviário interamericano .
2) A Implementação do Programa de Colonização na região da Transamazônica. Em associação com a iniciativa privada,
serão instalados núcleos com: escola primária, pôsto de saúde,
igreja, escritório do Banco do Brasil, põsto de comunicações e pôsto
do Ministério da Agricultura.
3) O levantamento sistemático, por meio do Projeto RADAM,
de tôda a faixa territorial de influência do Programa. para obter
mapas e cartas temáticas de sua topoqrafia, cobertura vegetal, ~eo,..
logia e qeo-morfoloqía, natureza e potencial dos solos. drenagem.
de superfície etc. (cobertura aerofotogramétrica de 2.000 000
de km2).

4) O Plano de Irrigação do Nordeste, destinado ao aproveitamento de vales úmidos e à elevação de produtividade da faixa
semi-árida, para irrigar 40.000 ha, no periodo 1971/19'14.
O parágrafo número 5 do item "PIN e PROTERRA" do
Capitulo III da Parte I do PND (página 7 do Suplemento) passa
a ter a seguinte redação:
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5) A implantação de Corredores de Transporte, no Nordeste, para criar a infra-estrutura. altamente especializada, de
transporte, que permita, inclusive, a exportação, em larga escala,
de produtos agrícolas e manufaturados.
O PROTERRA compreende as seguintes principais áreas de
atuação;
1) Apoio ao pequeno produtor, principalmente ao desprovido de terra e ao proprietário de minifúndio.

''''''.''''

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL
RODOVIAS TRA~ZAllAz6NICA E
curABA'- SANTARÉM

•

r
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, ...
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Esse apoio assumira, de um lado, a forma de redistribuição
de terra, para fornecer ao pequeno produtor gleba com dimensão
econômica aceitável, nas áreas em que se faça mister racionalizar
cl estrutura da propriedade. Sem prejuízo de outras medidas. já
existentes, o Govêrno desapropriará terras. inclusive mediante justa
e prévia indenização em dinheiro. e venderá as terras desapropriadas. principalmente. a pequenos produtores, por meio de crédito
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fundiário a longo prazo. De outro lado. prestará assistência cre..
diticta, técnica e socral .
2) Implantação de projetos aqrícolas com sentido empresarial, para expandir a emprêsa agrícola no Nordeste e Norte. Além
de financiamentos a longo prazo e juros baixos, que assegurem a
rentabilidade dos projetos e permitam elevar a produtividade básica da região, será facilitada a comercialização, para abrir t am ..
bém frentes de exportações em grande escala. Realizar-se-á,
igualmente, em particular no Nordeste, amplo programa de indus..
trialização de produtos agricolas.
Além das instituições relacionadas com a racionalização da
estrutura agrária, serão instrumentos principais de execução do
PROTERRA os bancos oficiais - BNB. BASA, BNDE. Banco
do Brasil e Caixa Econômica Federal - uma vez que o proqrama
operará, principalmente, mediante crédito.
Capítulo I V

ESTRATÉGIA ECONôMICA EXTERNA
CONCEPÇÃO E OBJETIVOS
Duas características marcantes se observam na economia
mundial do pós-guerra:
1) efeito da revolução tecnológica sôbre o desenvolvimento
industrial e o comércio internacional. com alteração. também, das
posições de vantagens comparativas dos diferentes países:

2) expansão mais rápida do comércio internacional, trans...
portes e movimento de capitais, do que da produção interna. nas
diferentes regiões.

Em conseqüência, principalmente, da aceleração do progresso
tecnológico e gerencial. as emprêsas multinacionaís passaram a
assumir maior importância. aumentando mais ràpidamente suas
vendas no exterior do que no país de origem.
Integrando-se na economia mundial, o Brasil objetiva crescer
mais rapidamente.
A par do esfôrço na área interna, cumpre à sociedade brasileira valer-se, para acelerar o crescimento, das oportunidades oferecidas pelo intercâmbio internacional, assim como pela oferta da
poupança externa, com o fim de suplementar, por certo período, a
poupança interna. Impõe-se acelerar com tais recursos o processo
de modernização do País, com aproveitamento da experiência de
outras nações.
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Reafirma o Brasil, na sua estratégia econômica externa, a sua
solidariedade com as nações em desenvolvimento. mantendo-se fiel
ao conjunto de instituições do sistema interamericano, no empenho de acelerar o proqresso da América Latina. Tudo será feito,
por conseguinte. para consolidar os órgãos econômico-financeiros
criados para aquêle fim. tais como a CECLA. o BID. a ALALC
e o CECON.
.

O Brasil" continuará a crescer, tirando melhor proveito de sua
dimensão continental, em consonância com a sua tradição de ex ...
pandir-se dentro das próprras fronteiras. Procurará. por outro
lado, instituir novos processos para intensificar a cooperação comercial, financeira, técnica e cultural com todos os países amigos
da América Latina.
A manutenção do crescimento, às taxas anteriormente definidas. exige. na área externa. no periodo 1972/74:
fi Ampliação das importações para atender às necessidades,
principalmente, de bens de capital e de matérias-primas industriais,
signiJicando isso perspectiva de crescimento das importações acima
de 80/0 ao ano.

•
Expansão da receita total de exportações a taxas superiores a 100/0 ao ano, com aumento das de manufaturas a taxas
anuais acima de 2070. Êsse resultado é indispensável. não apenas
para que o País financie a maior parcela possível das importações
necessárias, por meio da própria receita corrente de exportações,
(orno também para permitir a expansão de mercado capaz de possíbilitar altas taxas de crescimento da produção interna, na indústria e em produtos aqrícolas não tradicionais. A conquista de mercados externos é vital ao aumento de eficiência do setor produtivo
nacional.
•
Limitação do hiato de recursos reais, no balanço de pagamentos. ao nivel anual de US$ 200 a US$ 300 milhões. para
evitar o excessivo endividamento externo.
•
Manutenção de nível adequado de reservas externas.
atualmente já na ordem de US$ 1.400 milhões.

CAMPOS DE ATUAÇÃO
Para atinqir tais .obietlvos. é imprescindível:

I -

Estratégia de exportações. objetivando:

.. diversificar a pauta de exportações. criando duas categorias capazes de competir com a posição do café: a de manufa-
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turados, que já estará na altura dos US$ 800 milhões em 1974, e
a de minérios/produtos agrícolas não tradicionais, que deverá alcançar US$ 600 a US$ 700 milhões, em 1974/1975.

o elevar nossa parcela nas importações dos principais paises desenvolvidos, cuja renda e comércio internacional tendem a
continuar crescendo mais rapidamente que os dos subdesenvolvidos.
Tirar-se-á proveito das oportunidades oferecidas pelo sistema de
prefenincias gerais, em favor das exportações de manufaturados e
semimanufaturados dos países subdesenvolvidos', já pôsto em pr
tica pelo Mercado Comum Europeu (MCE) e pelo [apão, sistema
que os Estados Unidos e outras áreas desenvolvidas se comprometeram a aprovar.
á-

No tocante às exportações dos manufaturados e produtos agrí...
colas não tradicionais, está montada, internamente, infra-estrutura
que abrange: política de câmbio flexível: sistema de incentivos fiscais; Hnanciamento em todos os estágios, desde a produção até a
promoção comercial, a consignação e a venda; regulamentação do
regime de entrepostos aduaneiros e industriais; e simplificação burocrática, em todos os níveis.
Realízar-se-á política de produção para o exterior. aurnentando-se a capacidade com base- na rentabilidade das exportações. e
não apenas para escoar excedentes. Selecicnar-se-ão cer-tos ramos
industriais com tecnoloqia mais refinada. em que o Brasil possa
atuar com empreendimentos de escala internacional. Isso evitará
que nossa política de exportações fique limitada a categorias de
manufaturados com menores perspectivas na evolução da demanda
mundial.
Os resultados da política de exportações, no próximo estáqio,
deverão ccnsolidar-se por meio de infra-estrutura a ser estabelecida
no exterior, para apoio à conquista de mercados.
Êsse nôvo sistema repousará, notadamente:
1 ) Na constituição dos consórcios de exportação, outras larmas de associação e estruturas modernas. e nos recursos do Programa de Modernização e Reorganização da Comercialização
(PMRC), do BNDE,
2) Na ampliação da rêde de aqêncías de bancos nacronaís,
no exterror, para intensificar o apoio financeiro local às firmas
brasileiras operando fora do País.
3) Na ampliação do volume e prazo do financiamento às
vendas. particularmente de bens de capital, para permitir competi...
ção em condições de igualdade. principalmente, com os concorrentes de países desenvolvidos.
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4-) No alargamento da rêde de entrepostos comerciais, no ex ...
terror. e DO aumento substancial do número de representações e escritórios das nossas pnncípaís ernprêsas, para efeito de conheci...
menta sístemático das oportunidades existentes e da realização de
pesquisas de mercado. a fim de adaptar o produto ao qôsto do
consumidor.
5) Na realização de contratos de exportação a longo prazo,
até para produtos agricolas não tradicionais.
6) Na associação a emprêsas de países desenvolvidos que já
disponham de mecanismos de comercialização de âmbito interna...
cíonal. a fim de colocar produtos brasileiros, nos seus países, ou
em áreas em que nosso acesso seja ainda limitado.

II - Aumento da participação da emprêsa estrangeíra no
esfôrço nacional de conquista de mercados externos.
As subsidiárias de grande número das principais emprêsas es . .
tranqetras no País deverão realizar acôrdos de complementação
com suas matrizes para vender, em quaisquer áreas. no exterior,
os componentes ou produtos finais em que disponham de poder de
competição.
As emprêsas estranqeiras deverão orientar os seus ínvestímen.. .
tos, principalmente, para áreas de tecnologia mais refinada, onde
se torne relevante a transferência. para o País. de nova tecnolo.. .
gia e métodos gerenciais modernos; é essencial que contribuam
também para o balanço de pagamentos. promovendo exportações ou
substituindo importações. atuando mais de modo complementar ao
da emprêsa nacional. Contra-indicada, em particular, é a ação da
emprêsa estrangeira em campos já ocupados pela emprêsa nacio.. .
nal com adequado know how e 'capacidade de investimento.
111 - Posição deííníde, na ação bilateral e nos organismos
de cooperação multilateral. coruretíemenre às tendências neoptotecioníetes em países desenvolvidos, geralmente associadas a pro.. .
blemas resultantes do próprio intercâmbio entre êsses países e não
da atuação dos subdesenvolvidos.
importante que os Estados Unidos e demais nações desenvolvidas cumpram o compromisso do status quo, não criando obstáculos adicionais. tarifários ou não tarifários. às exportações das
nações em desenvolvimento.
Releva manter e ampliar o sistema de preferências gerais dos
países desenvolvidos, pelo qual se concede isenção ou redução de ta..
rifas às exportações de manufaturados e semimanufaturados dos
países em desenvolvimento, evitando-se que os contingenciamentos
e outras limitações reduzam. excessivamente. o efeito dessa alternativa agora aberta.
É
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IV - Condução de política de dívida externa que, levando
em conta a posição de reservas já acumuladas e o amplo crédito
de que goza o País no mercado financeiro internacional, permita
absorver o suplemento de poupança externa destinado a acelerar o
crescimento nacional. acima do esfôrço interno máximo de pou...
pança, assim como realizar o giro da dívida existente, nas melho...
res condições exeqüíveis.
Importa manter sob contrôle o total do endividamento e mi...
nimizar o grau de vulnerabilidade da economia em relação ao endividamento externo. Para êste fim. realiza-se a diversificação das
fontes de financiamento. e estabelece-se melhor escalonamento da
dívida no tempo, não concentrando excessivamente os vencimentos
no qüinqüênio seguinte, nem agravando o serviço da dívida como
parcela das exportações.
Notadamente nos grandes programas de investimento, orienta-se o Brasil no sentido de realizar coletas de preços ou concor...
rêncías internacionais, para a compra de equipamentos. Obtêm-se,
por essa forma. melhores condições de preço e financiamento no
mercado mundial. Por outro lado. o aumento da cooperação dada
ao País pelas agências financeiras internacionais - como o !.3IRD
e o BID - contribui para manter no menor nível possível o endividamento pelos créditos de fornecedores em condições tradicionais, geralmente com prazo mais curto e juros mais elevados.
V - Política de absorção de tecnologia. que seja compatível
com a aceleração e orientação da transferência de tecnologia para
o País, e que, ao mesmo tempo, intensifique a adaptação e elaboração tecnológica autônoma,
Levam a êsse objetivo a regulamentação dos processos de
absorção de tecnologia, até mesmo com uso da tributação sôbre
remessas de forma diferenciada; a política de patentes, no 'País e
no exterior; a política em relação à emprêsa estranqeira, que deve
ser induzida a acelerar sua contribuição ao progresso tecnológico.
dotando também de orçamento de pesquisa sua subsidiária no País;
a atuação nos organismos de caráter bilateral, ou multilateral, destinados à transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento.

Capítulo V

INTEGRAÇÃO SOCIAL
A Política de Integração Social opera no sentido de:

1 - Assegurar a participação do trabalhador na expansão da
tenda nacional, notadamente mediante o Programa de Inteqraçâo
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Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
A política salarial em vigor assegura não apenas a manutenção do salário médio real do trabalhador, compensando os efeitos
da inflação, mas também o seu aumento progressivo, em têrmos
reais. na proporção dos aumentos de produtividade da economia.
II - Democratizar o cepitel das emptéses, permitindo o acesa êle das pessoas de renda média, por intermédio, por exemplo,
dos incentivos do Decreto-lei nv 157.

50

A política de abertura de capital das ernprêsas descentralizará
o poder econômico, particularmente numa conjuntura de intensifi-..
caçã-o das fusões de ernprêsas, em vários setores.
Hl - impedir os abusos do poder econômico, pela contínua
melhoria da distribuição de renda, sem prejuízo de eficiência que
garanta às ernprêsas o poder de competição. Cuidar-se-á de evitar
lucros abusivos, transferindo-se ao consumidor parte dos ganhos deprodutividade. Tomar-se-ão nesse sentido medidas tributárias e de
crédito. associando-se os incentivos a fusões à abertura de capital.
Jas ernprêsas ,

IV - Expendír os programas de desenvolvimento social. no-tadamente da Educação e Habitaçào, com efeito sôbre a distribuição.
da renda e da riqueza.
No tocante à Educação, cabe destacar, principalmente: o
MüBRAL. que realiza a alfabetização em massa. na faixa dos 15
aos 35 anos; a uníversahaação progressiva do ensino fundamental.
que assegura o acesso áo ensmo primário e, em seguida, ao g1nasial, evitando o prematuro desvio para o trabalho de menores de
14 anos; os programas de treinamento de mão...de ...obra; e a orienta...
çâo visando a que o estudante de alta renda familiar custeie seus,
estudos.

V - Valorizar as caregorias vitais para o desenvolvimento:
a mocidade universitária, o maqistêrfo, o servidor público.
VI - Apoiar as categorzas de rende mínima mediante a
criação da Central de Medicamentos e do Programa de Assrstêncra Social ao
Trabalhador Rural,
por intermédio do
FUNRURAL.
VII - Recuperar as populações marginalizadas - nas zonas.
rural e urbana - , assim entendidas as de níveis de produtividade
muito baixos ou que dispõem de oportunidades de trabalho apenas.
em tempo parcial.
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Essa recuperação requer:
I) Na zona rural, programas como o PROTERRA, e a
transformação em economia de mercado da agricultura de subsistêncla do Nordeste e Norte.
2) Nas zonas urbanas, programa permanente de valorizaçao
econômica e social daquelas populações, conferindo-lhes maior potencial de produtividade e de geração de renda. Coordenar-se-ao,
para êsse fim, os esforços da Llnrào, dos Estados, dos Mumcípíos
e da comunidade.
Ampliar-se-ão, com êsse propósito, as oportunidades de tra..
balho, pela implantação de programa de semiprofissionalizaçâo nos
pequenos serviços, lançando-se campanha de mobilização permanente, nos moldes de MOBRAL. Abrír-se-ão oportunidades para
os filhos de pais marginahzados. Além da Operação-Escola, desurrada a universalizar o ensmo de 1Q grau, cabe atuar em duas
áreas: a de Saúde e Educação Alimentar para pré-escolares, e a
de redução da idade escolar mínima, para alcançar crianças na
faixa de 4 a 6 anos.
Na área de Habitação, além do Programa Econômico, já em
execução, promover-se.. . á a criação de um fundo especial para atender a famílias de nível de renda inferior ao atualmente atendido no
SIstema Financeiro de Habitação.
Quer a Revolução harmonizar a política de Integração Social
com a manutenção dos atuais índices de crescimento, que possibíIrtam o aumento simultâneo do consumo e do investimento, bem
como a efetivação de medidas redistributivas, sem prejuizo do estímulo à expansão e modernização das ernprêsas públicas e privadas.
Incumbe à política de Integração Social: a) criar base para
o mercado de massa; b) associar a assistência aos estímulos para
o trabalho e para o aumento de eficiência do trabalhador; e c}
em certos casos, induzir a que o aumento de renda implique em
aumento de poupança, como no caso do PIS e do PASEP.

Capítulo V I

GRANDES PRIORIDADES E METAS SETORIAIS
Setorialmente, são prioridades nacionais: revolução na Educação, aceleração do Programa de Saúde e Saneamento; revolução
na Agricultura-Abastecimento; e aceleração do desenvolvimento
científico e tecnológico.
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Tal esfôrço concentrado não deverá prejudicar a consolidação
da infra-estrutura econômica de Energia, Transportes e Comuni..
cações. nem o apoio ao desenvolvimento integrado de Indústria e
Agricultura. Na implementação de políticas setoriais, será dado
especial apoio ao incremento do Turismo, tanto de correntes tu-rísticas internacionais como de nacionais, dotando-se as regiões
propícias de condições favoráveis.
O Quadro II indica as perspectivas de crescimento compatível
com a meta de aumento do PIE, entre 8 e 10%,
O Quadro III estabelece. em visão de conjunto, as metas setoriais, em campos prioritários, notadamente para as áreas de responsabilidade do setor público, a serem continuamente revistas e
atualizadas.
Os investimentos e demais instrumentos de ação para efetivação dessas metas estão indicados na Parte II.

QUADRO 11
PERSPECTIVAS DO CRESCIMENTO POR SETORES - 1970/1974
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PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
PERSPECTIVAS 00 CRESCIMENTO
POR SETORES
1!J70 / 1974
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QUADRO 111

Os grandes números do 11I Govêrno da RevoJucão
Metas estratégicas Setoriais (1)
..
Situação

SETORES

em
1970

Meta
para
1974

Aumente
(%)

1) EDUCAÇÃO

tO Ensino de 1.0 grau
-N." de matrículas (milhares)
-Taxa de escolarização real (*)

16 300
73%

22 000

.. Ensino de 2." grau
-N." de matrículas (milhares)

1 100

2 200

100

430

820

90

2 800
6000

4 000
8 000

43
33

8 000

2 000

-75(")

100000

217000

117

5500

10 550

92

1 800

3 060

70

•

e

Ensino Superior
-N." de matriculas (milhares)
-Docentes em regime de tempo
integral e dedicação exclusiva
-e-Docentes em outros regimes

35

80%

Alfabetização: número de analfabetos entre 15 e 35 anos
(milhares) .

O Preparo de mão-de-obra (n." de

trabalhadores

treinados por

ano) ..

•

Dispêndios públicos no Setor
(Cr$ milhões de 1972).

• Dispêndios federais no Setor
(Cr$ milhões de 1972)
2) SAÚDE E SANEAMENTO

e

Combate a endemias (malária)
varíola, febre amarela)

Ocorrências locais
ou generalizadas

Erredicadss

•

Abastecimento de água-população
urbana servida (em milhares)

27 045

38045

41

•

Esgotos. Sanitários-população
urbana servida (em milhares)

13 523

19 323

43
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II Situação
em

SETORES

I

-

&7

I

1970

I

Meta

II

Aumento

1974

I

(%)

para

----- ---------

I

I
2) AGRICULTURA-ABASTECIMENTO

• Desenvolvimento Tecnológico

•

-Consumo de fertilizantes (em
1 000 t de nutrientes).
-r-Corretlvoa (uso de calcário, em
1000 t).

900

1 400

56

1 390

2 400

73

-e-Defcnsivos Agrícolas {em t)

37 000

70 000

89

-e-Mecanieação. Tratores Agrícolas (unidades) .'

97 000

130 000

34

1 548

2 200

42

30 000

70000

133

Assistência
Rural)

Técnica

(Extensão

-Municípios assistidos.
•

Desenvolvimento da Infra-estrutura Agrícola
-e-Programa de Irrigação do N ardeste (ha irrigados).

-Eletrificação Rural
-linhas construídas (em km)

6600

26 000·

294

-e-potência instalada (em milhões de kW) .

50

240

380

-e-propriededes beneficiadas
(unidades) .

117d)()()

420000

259
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Situação
em
1970

SETOm(S

-r-Consumo de energia (em milhõcs k"'b)
•

1feta
para
Hli·!

11

Aumenf
(%)

645

Reforma Agrária e Colonização

(Transamazônlca)
-c

•

Fumüias assentadas

70 000

Abastecimento

Centrai,'>. de Abastecimento
Operação

1'111

15 1·100

4) DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO
•

•

Dispêndios em projetos prioritários (Plano Básico) (Cr$
milhões de 1972).

236

.180

146

Dispêndios com pesquisas de
minerais atômicos (Cr$ milhões
de 1972)

15

40

1&7

5400
65

11 200

107

120
30

85

15

15

183

4B0

557
76

450
100

162
160
32

101

360

255

5) INDÚSTRIAS BÁ~ICAS
•

Siderurgia e MeJalUrgia (Capacidade Instalada) - 1 000 t
Aço.

Alumínio.
Zinco
Estanho

•

Químita (Produção) _. 1 000 t.
Soda Cáustica e Barrilha.
Acido Sulfúrico
Elestôrncros .
Termoplésticos

18
13

62

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

SEITORES

Situação
em
1970

Meta
para

Aumento

1974

(%)

I
I
I
Fertilizantes
Resinas Termoestéveis .
Fibras Artificiais e Sintéticas
Detergentes .

90

820
90
140

230
55
55

22

35

S9

I ·159

2 517

73

9 300

I7 500

88

34 ()()()
28 000

76 ()()()
65 000

124
132

400
300

2300

64

2 100

62

.. Potência Instalada (em mil kW)

11 405

16 981

49

Consumo (em milhões de kwh)

38 422

60658

58

Capacidade de Refino (em mil
barris)
.

188 450

283 050

50

Investimentos em exploração e
desenvolvimento (Crê milhões
de (972).

759

I 168

248

,,8

• Mecânica e Elétrica (Produção)
I ()()() t

•

Cimento (Capacidade Instalada)
-- 1 (X)() t

6) MINERAÇÃO -- I 000 t.
Minério de Ferro
Produção.
Exportação.

Minério de Manganês
Produção
Exportação
7) ENERGIA EL<:TRICA

•

8) PETRÓLEO
•

•

'9~
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Situação

SETORES

em

Meta.
par.

1970

1974

23 674

38357

6~

3 814
3 035
701
78

63

I 000
926
790

15
31
204

Aumento
(%)

9) RODOVIAS

•
10)

Rêdc pavimentada federal (em
km):

NAVEGAÇÃO (em mil TPB)
• Total da Frota.
- Longo curso.
~ Cabotagem.:
- Interior.

2339
-I 857
471
51

-----"'!

67
49
53

• Navegação Especializada

11)

-

Petroleiros.

-

Granelciros.
Minério-óleo,

868
709
260

COMUNICAÇÕES

•

Sistema Internacional de Teleeomunleaçôes

-

Cabo Submarino (em km)..

• Sistema Nacional de Microondas
- Troncos em visibilidade. direta (em km):

-

•

5000

7 923·

Troncos em tropo-difusãojem
km}.

11 839

49

5 105

Rêde Nacional de Telex
(número de, terminais).

3 130

lO 460

234

.. Comunicações Interurbanas
- Circuitos da CTB (número
de circuitos) .

6 976

20000

187

-
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I

SETORES

_" .._ - - - - - -

I

ISituação II
em
I
II 1970
I

I
I
I

II

•

91

----._----

I

Meta
para
1974

I

I Aumento
I
I (%)

I

~----

1I

Sistema Postal
Rêde de linhas-tronco postais
(rodoviárias e aéreas, em km)

Z7 000

90 000

233

126 000

238 000

89

1 704

1 602

12) HABITAÇÃO

•

Unidades Residenciais construidas no ano pelo Sistema Financeiro de Habitação (BNH).

13) DESENVOLVIMENTO REGIONAL

•

Incentivos Fiscais (SUDENE e
SUDAM) (CeS milhões de
1972)

•

•

•

PIN e PROTERRA (CeS milhões de 1972).

2 260

1 i04

3 862

12'l

Região Nordeste
-

rodovias (rêde pavimentada)
em km).

7 079

10 450

48

-

capacidade instalada de Energia Elétrica (mil kW).

960

1 560

63

5980

13 250

122

124

249

lOG

Região Amazônica
-

Rodovias (krn):

-

Capacidade instalada de Energia Elétrica nos principais
centros (mil kW) .

&2

Aros
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Meta
para

Situação
em

SETORES

1974

1970

Aumente
(%)

-

)1)

l'RANSFERENCIAS DA UNIÃO
ESTADOS E MUNICI·
PIO.S

PARA

•

Fundo de Participação, Fundo
ESpecial e Fundos Vinculados
(Cr$ milhões. de 1972) .......

3 921

fi

230

59

15) INTEGRAÇÃO SOCIAL

O PIS e PASEP (parcela federal)
-

no ano.

2 520
5 730

~

'--- acumulado.

~

-

-

1) k; metas indicam ordens de 'magnitude. Quanto no setor público,' são, em
geral, valôrea mlnimoo a serem alcnnçedos: para o setor privado, têm sentido meramente
indicativo, como perspectiva de crescimento uo setor, em face dos incentivos aprovados,
(.)
l·o)

Proporção de matriculas na população em idade escolar.
A taxa negativa exprime a redução prevista

110

analfabetismo.

PARTE 1I

A

EXECUÇÃO DAq ESTRATÉGIA
'.,;.;.:.

Capítulo I

AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
A execução da estratégia de desenvolvimento supõe: expansãodos fatõres básicos de produção (estoque de capital; mão-de-obra;
Inovação científica e tecnológica) e uso integrado dos instrumentos
de ação econômica e administrativa do Govêrno, nas áreas de
sua responsabilidade.
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OS FATôRES DA EXPANSÃO: PROGRAMA DE INVESTIMENTO
As necessidades de expansão do capital físico do País acarretarão crescimento da taxa de investimento bruto (fixo) de 179'0
em 1970 para 19% em 1974. A participação do investimento privado no total tenderá a elevar..se.
Apresenta.. . se. a seguir. a estimativa dos investimentos nos
diferentes setores. Essa previsão é compatível com o comportamento do investimento bruto fixo acima referido. No tocante aos
dispêndios do Govêrno, baseia...se em estimativa de receita constatente com a orientação de não elevar alíquotas de tributos e em
disponibilidade de recursos externos apenas com base nos proqramas já definidos com instituições financeiras internacionais. São
êstes os valõres globais previstos para o triênio, a preços de 1972:

•
Na área da Educação. dispêndios totais Govêrno
Federal, Governos Estaduais e Municipais. além de recursos par.. .
tículares e externos - de aproximadamente Cr$ 31.200 milhões.
dos quais Cr$ 28.000 milhões correspondern ao setor público.

fi)

Para execução do Plano Básico de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico, aplicações totais do Govêrno Federal de
Cr$ 1.750 milhões. Por intermédio dos mecanismos financeiros
criados. e principalmente do Fundo Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnológico (FNDCT). do FUNTEC (BNDE), do
fundo associado ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) e
do FUNAT (INT), será aplicada, daquele total. a parcela de
1. 100 milhões.

c-s

~
Na Agricultura.. . Abastecimento, aplicações governamen.. .
tais de Cr$ 15.600 milhões (não computados os financiamentos de
custeio pela CREAI e outros órgãos).
~
Em Saúde-Saneamento, dispêndios públicos de .....
Cr$ 15.200 milhões, dois quais Cr$ 1.650 milhões representam investimentos do mecanismo financeiro de Saneamento já em ope ...
ração.
~

No desenvolvimento industrial (com elevada partic!...
pação do setor privado). previsão de investimentos da ordem de
Cr$ 30.400 milhões, nos seguintes principais ramos: Siderurgia,
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Cr$ 7.700 milhões; Química. Cr$ 5.500 milhões. Mecânica e
Elétrica, Cr$ 8,000 milhões; Forjados de Aço, Cr$ 170 milhões;
Fundidos de Ferro e Aço, Cr$ 450 milhões; Ferro-ligas, Cr$ 130
milhões; Metais não ferrosos, Cr$ 650 milhões; Cimento, Cr$ 1.000
milhões; Celulose e Papel Cr$ 2.800 milhões; e Bens de Consumo
não duráveis, Cr$ 4.000 milhões.
~
Em Mineração, investimentos previstos de Cr$ 3.690
milhões, sende: Cr$ 3.260 milhões dos setores públicos e privado,
e aplicações federais para pesquisa de recursos minerais, de Cr$ 430
milhões (excluída a prospecção de petróleo), dos quais Cr$ 1SO
milhões na pesquisa de urânio.
~

No setor de Energia, investimentos de Cr$ 24.400 mílhões, sendo: Energia Elétrica, Cr$ 17.300 milhões, abrangendo
Govêrno Federal, parte do programa dos Estados e o programa
pnvado: Petróleo e Xisto, Cr$ 7.100 milhões (dos quais Cr$ 1.780
em prospecção).

@J Em Transportes. investimentos, por parte do Govêrno
Federal, de cêrca de Cr$ 20.100 milhões, sendo: Cr$ 10·600 milhões no Sistema Rodoviário; Cr$ 4.570 milhões no Sistema Ferroviário; Cr$ 3.670 milhões em Portos e Navegação Marítima e
Fluvial; Cr$ 1.260 milhões em Transportes Aéreos (infra-estrutura). Poderá o programa hídroviárío ser ampliado mediante instrumentos financeiros que venham a ser criados.
~

Em Comunicações telecomunicações, comunicações
urbanas e serviços postais - investimentos públicos da ordem de
Cr$ 3.120 milhões.
~
Em Habitação, investimentos de Cr$ 17.500 milhões,
por intermédio do Sistema Financeiro de Habitação, inclusive poupança índuzída .
~
Na área de Integração Social, aplicações da ordem de
Cr$ 4.790 milhões e de Cr$ 940 milhões, respectivamente por intermédio do PIS e do PASEP, êste último apenas no âmbito Iederal,

~
Na área de Integração Nacional, dispêndios globais de
Cr$ 6.090 milhões por intermédio do PIN (Cr$ 3.090 milhões)
e do PROTERRA (Cr$ 3.000 milhões, sendo Cr$ 2.060 milhões
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de incentivos fiscais). Além disso, destinação de Incentivos Fiscais
ao Norte e Nordeste, da ordem de Cr$ 4.460 milhões.
Ao lado dessa programação de investimentos e dispêndios.
gerais, o sistema de bancos oficiais desenvolverá importante programa de financiamento, em que se destacam o crédito para capital.
fixo (investimentos) e o crédito especializado.

A consolidação das aplicações dos principais bancos oficiais.
Banco Central (fundos), Banco do Brasil, BNDE, Banco Nacronal da Habitação (BNH), Caixa Econõmica Federal, BNCC.
BNB e BASA - exclusivamente com (l2cursos novos, alcança um
total de Cr$ 43.700 milhões. no período (preços de 1972), sem
levar em conta o PIS e o PASEP. Nesse montante há certa
duplicação com o valor dos investimentos já apresentado, principalmente com relação à Indústria e à Agrioultura.
Releva salientar que mais de 90% dos financiamentos previstosse destinem ao setor prioedo, uma vez que os projetos governa~
mentais têm, em geral. suas fontes próprias de recursos.
No total acima pode-se destacar, no período:

•
Fundo de Modernização
(FMRI), com Cr$ 900 milhões;

e Reorganização Industrial'

e Programa de Modernização e Reorganização da Comerdalização (PMRC), com Cr$ 350 milhões;
O FINAME normal e FINAME de longo prazo, com, respectivamente, Cr$ 3.140 milhões e Cr$ I. 590 milhões, no total deCr$ "1.730 rmlhões:

G

FUMCAP (em esquematizaçâo}, com Cr$ 300 milhões.

QUADRO

IV

PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

PERíODO 1972/1974

Cr$ milhões de 1972
Dispêndios totais - Covêrno Federal, Governos Estaduais, c Municipais, além de
recursos particulares c externos - sendo Cr$ 28.000 milhões correspondentes ao setor
.
público.

Dispêndios públicos, dos quais Cr$ 1.650 milhões representam investimentos do
mecanismo financeiro de Saneamento.

Aplicações totais, para execução do plano Básico de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico.

Aplicações governamentais (não computados os financiamentos de custeio pela CREAl
c outros órgãos).

Investimento, sendo: Energia Elétrica, Cr$ 17.300 milhões, abrangendo Govêmo
Federal, parte do programa dos Estados e o proRfama privado; Petróleo e Xisto,
Crê 7.10U milhões (dos quais Cr$ 1.780 milhões em prospecção).

Investimentos (por parte do Covêrno Federal), sendo: Cr$ 10.600 milhões no Sistema
Rodoviário; Cr$ 4.570 milhõcs no Sistema Ferroviário; Cr$ 3.670 milhões em Portos,
e Navegação Marítima e Fluvial; Cr$ 1.260 milhões em Transportes Aéreos (infra-'
-estrutura ),

Investimentos públicos, abrangendo telecomunicações, comunicações urbanas e. serviços
postais.

Previsão de investimentos (com elevada participação do setor privado), sendo: Si·

derurgía, Cr$ 7.700 milhões; Química, Cr$ 5.500' milhões; Mecânica e Elétrica,
Cr$ 8.000 milhões; Forjados de Aço, Cr$ 170 milhões; Fundidos de Ferro e Aço.

Cr$ 450 milhões; Ferroligas, Cr$ 130 milhões; Metais não-ferrosos, Cr$ 650 milhões;
Cimento, Cr$ 1.000 milhões; Celulose e Papel, Cr$ 2.800 milhões; Bens de Consumo
não-duráveis, Cr$ 4.000 milhões.
Investimentos, dos setores público e privado (Cr$ 3.260 milhões) e aphcações;
federais para pesquisa de recursos minerais (Cr$ 430 milhões, exclusive prospecção
de petróleo, sendo Cr$ ISO milhões em pesquisas de urânio).

Investimentos, por Inlermêdío do- Sistema Financeiro ch Habitação {Inclusive poupança induzkla).
'

Dispêndios globais, através do'Pl!\ (Cr$ 3.090 milhões) e PROTERRA (Cr$ 3.000
milhões, sendo Cr$ 2.060 milhões de incentivos fiscais) e destínaçâo de incentivos.
.
fiscais ao Norte e ao Nordeste (Cr$ 4.460 milhões).

Aplicações com novos recursos, através do PIS (Cr$ 4.i90 milhões) c PASEP
(Cr$ 940 milhões, no âmbito Iedernl ).
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INSTRUMENTOS DE AÇÃO ECONôMICA
Os príncipaís instrumentos de ação econômica - política fiscal,
política moneta rra e de crédito, política de balanço de pagamentos.
política salar-al. política de preços mlntrnos serão utilizados.
íntcqradarnente. para a consecução dos objetivos básicos, notadamente, crescimento. contenção da inflação e distribuição de renda,
bem como para a efetivação do modêlo de competição e integração
definido. incluindo-se a abertura social e regiona1.
As definições básicas, nos p nncipais campos, são as seguintes.
1 - ,Na política fiscal e orçamentária:
•
Vedação de aumento de impostos. Continuação da politíca de alívio progressivo da pressão tributária, bem como de
adequação dos prazos de recolhmento dos impostos (federais, eetaduars e municipais) aos prazos médios de venda.
Gl Controle da partrcípaçao dos dispêndios públicos, em
todos os níveis de Govêrno, no Produto Interno Bruto (PIB), com
nqorosa contenção dos gastos de caráter burocrático-administrativo,
mantendo-se proibidas admissões no serviço público, consoante as
dísposçôes em vigor.
•
Preservação do princípio, já adotado no corrente exercício, de evitar fundos de contenção na execução orçamentária, até
para os orçamentos plurianuais. As dotações contidas no orça...
mente. salvo circunstâncias de alta excepcionalidade, passam, asSIm. a ser lberadas integralmente, em quotas automáticas e de
carater global.

41> Destinação preferencial de recursos públicos e cnação de
instruruentos financeiros, para atender às grandes prioridades naCIOnaIS no período, notadamente no tocante a Educação, SaúdeSaneamento, Agricultura...Abastecimento, e Desenvolvimento Cientrhco e Tecnológico.
•
Manutenção do deiicit de caixa do Tesouro abaixo de
1 '}"C do PIB. com financiamento da maior parcela possível sem
recurso a emissões.
•
Aperfeiçoamento sistemático da execução do sistema de
mcennvos Itscais. regionais e setoriais. pela utilização de crrtértos
de rigorosa prioridade, e adoção de orçamentos plurianuais de recursos e comprometimentos.

O> Modernização dos métodos de elaboração e execução
orçame n rárra. mediante nova tecnoloq.a para o orçamento, não
apenas com emprêgo de sistemas de mtormeçâo e processamento
eletromco de dados, mas, principalmente, por intermédio de roê.. .
todos de orçamento e planejamento Hnanceiro das emprêsas 90-
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vernamentals e privadas. Universalização da política de atuação,
por projetos. com aperfeiçoamento do contrôle de sua execução,
bem como do sistema de acompanhamento dos programas e projetos prioritários dês te I Plano Nacional de Desenvolvimento.
•
Utilização das transferências para Estados e Municípios
como forma de orientar suas aplicações para setores prioritários e
de elevar a eficiência geral do setor público. Adoção de medidas
pala que nenhuma obra ou serviço, na esfera estadual e municipal,
seja executada ou contratada sem que haja recursos na programa...
çào de caixa.
11 -

No sistema financeiro e no mercado de capitais:

4j) No âmbit-o
organizacional, terá continuidade a ação
progressiva já em curso, relativamente à reformulação da estrutura
do sistema. Permitir-se-à emissão de ações preferenciais ao portador pelos bancos oficiais e privados, sem direito a voto. Continuará a política de incentivo a fusões no sistema financeiro, para
aumento de eficiência. Considerar-se-á a tendência à formação de
conqlomerados, sejam puramente financeiros (associação de bancos
comerciais, bancos de investimentos e outras sociedades Hnanceiras ) , sejam do tipo voltado para a diversificação de investimentos,
para colocar excedentes de recursos de grupos empresariais e fi...
nanceiros que se haviam concentrado em certo setor, sejam ainda
do tipo interessado na integração de grupo financeiro com grupo
industrial e comercial, especializado em certo setor. ou díversifí...
cada. ou sejam, também, os destinados a formar consórcios de ex . .
portação.

O objetivo será sempre permitir a formação de sólidos grupos
empresariais. com poder de competição e com adequada estrutura
hnanceu-a. preservado o interêsse público e a segurança do sistema
financeiro.
•
Criar condições para o setor financeiro privado poder
também operar no crédito de médio e longo prazo, por meio da
instituiçâo de mecanismos especiais de Iíquídez que facilitem a
mobilização de recursos através de debêntures, simples ou con..
versrvets em açoes, certificados de depósitos, e letras de câmbio
de prazo mais dilatado.
Para isso. coníuqar-se-ão recursos de origem externa e interna.
os últimos, dos setores público e privado, nos moldes do já es . .
quernatiz.ado Fundo de Desenvolvimento do Mercado de Capitais
- FUMCAP, que deverá contar com a participação do Banco
Mundial, da AIO, do Banco Central, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, da Caixa Econômica e de 'bancos de
investimentos privados.
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•
Continuar o esfôrço de redução progressiva da taxa de
juros nominal. à medida que decline a taxa de inflação. para
transferir ao sistema produtivo as reduções de custos obtidas. A
ação nesse sentido não se limitará à parte relacionada COul a
redução de ônus para as instituições fmancetras. por iniciativa
do setor público, ou com a simples críaçào de novos tipos de
receitas, mas, sobretudo, compreenderá medidas que favoreçam
a eletiva diminuição dos custos reais.

O Reservar faixas de crédito específicas, para atendimento
das necessidades operativas das pequenas e médias emprêsas,
assegurando-lhes condições de viabilidade econômica e competitívídade, bem como favorecendo o seu aprimoramento e ampliando
suas possibilidades de expansão.
•
No tocante às Bôlsas de Valôres. continuará a política
de fortalecer o SIstema, com um crescimento ordenado do volume
global de recursos nelas aplicados. Cumprirá evitar o permanente
excesso de procura no mercado secundário de ações, expandindo.. .
se. racionalmente, para isso, o mercado de capitais. a Um de promover..se demanda diversihcada por títulos, interessada, inclusive.
no mercado prunàrio de ações. Por outro lado, incentivar-se-á a
oferta de ações, pelo número de novas emissões e pelo acesso à
Bõlsa, de novas emprêsas, aperteíçoando..se, ainda. o sistema de
acompanhamento e contrõle das operações do mercado.
•
Manter-se-á a política de estímulos à abertura do capital
das emprêsas - aperteiçoando-se a respectiva regulamentaçâo - ,
com o duplo objetivo de melhorar a estrutura financeira do sistema
empresarial e de ampliar as dimensões do mercado, pela oferta de
maior número de papéis. reduzindo-se. conseqüentemente. as possibilidades de distorções prejudiciais ao seu desenvolvimento e
consolidação.

• Serão aceleradas as providências em curso para a reIormulaçào da Lei das Sociedades Anônimas. acentuando-se a
adequação dêsse diploma legal às condições dmãmicas do mercado
e às perspectivas de sua futura evolução.
111 -

No campo das políticas monetárias e de crédito:

•
Manutenção de níveis adequados de liquidez do setor
pnvado, durante o processo de expansão, impedindo-se as alternâncias de contrôle excessivamente ríqido e de liberalização ali..
mentadora da mflação de demanda.
Conjugadamente com as políticas fiscal e orçamentária, limitadoras da pressão do setor público sôbre o sistema bancário.
haverá permanente contrõle quantitativo, pelas Autoridades Monetárias, sõbre suas próprias operações ativas, a fim de manter
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em níveis adequados a expansão dos meios de paqamento, sem pre..
judicar o atendimento satisfatório da demanda de crédito.
Os instrumentos tradicionais de execução de política mone..
tária - depósitos compulsórios e redescontos
serão aplicados
de forma tão flexível quanto possível.
No caso de depósitos compulsórios, não se afigura couve...
niente a elevação dos percentuais de recolhimento. Ao contrário,
tenderão as taxas respectivas a ser reduzidas na medida em que
se fôr ampliando a utilização das operações de mercado aberto.
como elemento regulador dos fluxos monetários. Essa possíbílida de, todavia, deverá coníuqar-se Com o aprimoramento da sele..
tívídade das aplicações, na mesma linha de orientação das Resolu..
ções 130/70 e 184/71.
O redesconto. já consideravelmente simplificado, na parte relativa à superação de eventuais e momentâneos problemas de li.. .
quidez dos estabelecimentos bancários (Resolução 168/71), continuará voltado para o refinanciamento. Com isso. irá díríqír fluxos
especiais de crédito a setores carentes de assistência especíalí...
zada, como é o caso da comercialização de safras de determinados
produtos, ou setores considerados prroritários na proqramaçâo ge ...
ral do Govêrno, como ocorre presentemente com as exportações de
manufaturados.
Dar-se-á ênfase especial à consolidação e aperfeiçoamento das
operações de mercado aberto, institucionalizadas com a criação das
Letras do Tesouro Nacional, a elas especificamente destinadas
(Decreto-lei n'' 1.079/70).
A utilização dêsse instrumento devera ser intensificada. le..
vando-se em conta sua flexibilidade para a dosagem adequada do
nível de Iíquidez da economia. No desenvolvimento da mecânica
operativa, serão consideradas, igualmente, as vantagens adicicnaís
obtcníveís com a cuidadosa manipulação dos títulos, abrangendo,
entre outras 1) a possibilidade de dotar o mercado financeiro de
mecanismo capaz de absorver aplicações de curto prazo, bem como
de fornecer a liquidez necessária ao desenvolvimento ordenado e à
consolidação do próprio mercado; 2) a conveniência de colocar à
disposição do sistema bancário títulos federais de curto e curtíssimo
prazo, para aplicação de suas disponibilidades de idêntico prazo. a
fim de ajustar, continuamente, sua liqüidez individual em função
da Iiquidez que devem apresentar tais títulos no mercado: 3) possibilitar às pessoas jurídicas, em geral, aplicações de recursos ceie..
sos de curto e curtíssimo prazo, permitindo, em conseqüência, me...
Ihores condições de minimização de custos. mediante a otimização
do uso do dinheiro.
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@l Preservação e aperfeiçoamento dos principais processos
montados para defesa do sistema economico contra as distorções
resultantes da inflação: 1) correcao monetária, mesmo quanto à
reavaliação dos ativos, para assegurar condições efetivas de for ...
mação de poupança e possibilitar o adequado planejamento das
atividades das emprêsas: 2) taxa de câmbio flexível. visando a evi..
tar as pressões oriundas de inadequada evolução do balanço -de pa.. .
gamentos; 3) fórmula de reajustamentos de salários. para manter
a participação dos trabalhadores na renda nacional.
Capítulo II

OS FATôRES DA EXPANSÃO: POLíTICA
CIENTíFICA E TECNOLóGICA
A revolução tecnológica. principalmente nas últimas duas' dé . .
cadas, repercute profundamente sôbre o desenvolvimento industrial
e o comércio internacional. passando o crescimento econômico a ser
cada vez mais determinado pelo progresso tecnológico. Isso altera
as vantagens comparativas entre os países, em diferentes setores,
pelas reduções drásticas em custos de transportes, pelo 1150 de
sucedâneos síntéticos e outras alterações na estrutura de custos.
As novas áreas tecnológicas em progresso rápido - a energia
nuclear, a eletrônica, a pesquisa espacial - exigem, a seu turno,
investimentos maciços para desenvolver tais setores.
Além disso, reqistra-se a presença crescente da emprêsa multinacional. Nos anos 60, as emprêsas americanas cresciam mais
ràpidamente na Europa do que nos Estados Unidos, e as principais
emprêsas européias, mais nos Estados Unidos do que na Europa.
Na estratégia tecnológica para o Brasil. importa:
1) Fortalecer o poder de competição nacional. em setores
prioritários, entre os quais, certas indústrias, cuidadosamente selecíonadas. de alta intensidade tecnológica. E' preciso suplementar
a importação de tecnologia com a adaptação tecnológica e o esfôrço
de criação própria.
O aumento do poder competitivo da indústria nacional, indis-pensável à expansão de mercado, interna e externamente, depende
de maior esfôrço de elaboração tecnolóqíca interna. A incorporação
da chamada engenharia de produto e de processo, para criar modelos e processos nacionais, permite, de um lado. melhor adaptação dos produtos às condições de demanda, e, de outro, melhor
aproveitamento das vantagens comparativas do País, quanto a
C~15tOS de produção.
E' necessário, de outra parte, resolver pro-
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blemas tecnológicos próprios, notadamente quanto à indústria, aqrícultura e pesquisa de recursos minerais.
2) Concen trar recursos em prioridades tecnológicas claras.
diante da impossibilidade de cobrir todo D espectro de novas áreas
tecnológicas. Além de exigirem base de aptidão tecnológica geral,
as aplicações devem concentrar-se em áreas e projetos selecionados,
para uma realização eficiente. em escala adequada, com capacidade
de competição. Dar-se-á caráter realmente estratégico - ou seja,
não diluído - à política tecnológica brasileira. de modo que as ...
segure a nossa participação em "setores de ponta", altamente intensivos de tecnologia, em transformação acelerada, e com perspectiva de altas taxas de crescimento.
A execução dessa estratégia. que dá .ênfase à aceleração e
orientação da transferência de tecnologia, associada a forte componente de elaboração tecnológica própria, se fará secundo êste
programa, estabelecido para o periodo 1972/74:
I -

O de ordenar e acelerar a atuação do Govêrno. mediante:

~

Operação do sistema financeiro para o desenvolvimento tecnológico, compreendendo, notadamente, o Fundo Nacíonal de Desenvolvimento Cíentihcc c Tecnológico (ENDCT). o
FUNTEC (BNDEj, o funde 'associado ao Conselho Nacional de
Pesquisas (CNPq) e o FUNAT (INT). Esse conjunto de fundos
deverá realizar, no período. aplicações de Cr$ I. 100 milhões [preçosdeI972).
I)
Coordenação da atuação e modernização das principais
instituições governamentais de pesquisa científica e tecnológica, para
executar o PLANO BASICO DE DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E TECNOLóGICO, que deverá aplicar, no período,
Cr$ 1.750 milhões. ou seja, a média anual de Cr$ 5B3 milhões, em
comparação com Cr$ 90 milhões. em 196B (a preços de 1972).

A mobilização de recursos externos permitirá o retorço do
programa de fortalecimento de um conjunto selecionado de mstttuições e centros de pesquisas federais, estaduais e privados, dedi...
cados à solução de problemas tecnológicos da indústria.
Incumbido de promover e coordenar o programa qeral, em
articulação cem o Ministério do Planejamento e Coordenação Geral, o Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) está tendo a sua
estrutura fortalecida e modernizada. Os diferentes Ministérios já
selecionaram os órgãos a serem Iortalecidos institucional e hnanceiramente, na primeira fase, como principais instrumentos do
PBDCT.
•
Revigoramento da carreira de pesquisador, nas príncípais instituições de pesquisa do Govêrno Federal (administração
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direta e autarquias), de modo que permita condições de trabalho
adequadas. preferencialmente em tempo integral, com rcqíme de
remuneração satisfatório e com perspectivas de ascensão funcional.
Comissão integrada pelo Ministério de Planejamento e Coordena...
ção Geral. DASP e CNPq, irá propor as bases dessa refonnulação.

Oi Implantação do Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica, funcionalmente articulado com o CNPq e para
operação de caráter descentralizado.
Os principais componentes deverão ser 'os subsistemas de In...
formação Científica, de Informação Tecnolóqíca Industrial Livre.
de Inlormaçâo Tecnológica Patenteada (com criação do Banco de
Patentes), de Informação sõbre Infra-estrutura e Serviços. de In...
formação Aqrtcola e de Coleta e Disseminação de Informações do
Exterior.
II - O de desenvolver áreas tecnológicas prioritárias. com...
preendendo:
•
incorporação de novas tecnologias, principalmente:
Energia Nuclear, Pesquisa Espacial, Oceanografia.
.,
Desenvolvimento de industrias intensivas de tecnologia.
como a Indústria Química, Indústria Eletrônica, Siderurgia. Indús...
tria Aeronáutica (primeira fase), com ampliação simultânea da ca...
pacrdade interna de pesquisas.

fi)
Consolidação da Tecnologia de Infra-estrutura, no tocante a Enerqia Elétrica, Petróleo, Transportes, Comunicações.
•
Programa Intensivo de Pesquisa Agrícola, notadamente
com relação às principais culturas. à agricultura de "cerrados". às
técnicas de írrrqação. e à tecnologia de alimentos tropicais.

O Govêrno Federal deverá implantar, na Guanabara, complexo
tecnológico que reunirá os centros de tecnologia das prmcipais em ...
prêsas e instituições federais, notadamente quanto à infra-estrutura
e índustrras básicas. Esse complexo incluirá. entre outros. os Cen...
tros de Tecnologia de Petróleo, de Energia Elétrica, de Pesquisa
Mineral. de Pesquisa Nuclear. de Telecomunicações e de Infor...
mática.
IH - O de fortalecer a infra-estrutura tecnológica c a capa...
cidade de inovação da emprése nacional, privada e pública, me ...
diante:

fi! Criação da grande emprêsa nacional. e emprêsas multi...
nacionais brasileiras (isoladamente ou em associação com capitais
externos), para promover exportações em setores de tecnologia
complexa.
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'I> Política de Modernização Tecnológica e Administrativa
da emprôsa nacional, privada e governamental.
fi! Incentivos à inovação dentro da emprêsa. mediante:
cooperação financeira do Govêrno às instituições de pesquisa criadas pela iniciativa privada: política de induzir as emprêsas estran-geiras a dotarem suas subsidiárias no Brasil de orçamentos plu-rianuais de pesquisa: financiamento a longo prazo de pesquisas de
interêsse das emprêsas: isenções fiscais à compra de equipamentos
para laboratórios de pesquisas, importados ou de fabricação na-cional; isenções Fiscais para certos tipos de dispêndios realizados
em pesquisa, pelas emprêsas .
IV - O de acelerar a transferência de tecnologia; com. política
de patentes. interna e externa.
A política de aceleração de transferência de tecnologia ba...
sear-se-á em conhecimento bastante preciso dos requisitos tecnolôgicos do sistema produtivo e da potencialidade da produçâonacíonal
de ciência e tecnologia. Estabelecer-se-á, para isso, estrutura Institucional suficientemente flexível para avaliar cada caso cspecífíco .

Serão definidos os setores prioritários para transferência de
tecnologia, que considere tanto o confronto entre demanda interna e
oferta interna de lonot»..how quanto a natureza da produção do
setor e sua importância para o cumprimento das diretrizes de política econõrmca .
E' necessário. também. que o tratamento legal
possa distinguir, claramente, entre as diversas categorias de trans-ferência: assistência técnica permanente, assistência técnica temporária, licença para utilização de patentes, licença para utilização de
marcas e projeto de investimento completo.
Os contratos de
transferência submetidos a registro devem ser examinados pelos
organismos competentes, tendo em vista a avaliação da necessidade
da importação da tecnologia, a adequabílídade da remuneração prevista consoante as condições do mercado mundial e a importância"
para o Pais, da tecnolcqta a ser transferida. A leqislaçâo quanto
a remessas relativas à contratação de know-how poderá estabelecer
tratamento diferenciado por setores, consoante a capacidade na-cional de elaboração própria.
No tocante aos conhecimentos técnicos protegidos por prrvilégios leqaís. convém sejam encarados não apenas sob o aspecto
legal, mas também em sua perspectiva econômica. Está-se acelerando o processo de transforrnaçào do órgão executor das normas
que requlam a propriedade industrial. no sentido de estabelecer
melhores condições de negociação e utilização de patentes, bem como
de divulgar mais amplamente, junto aos setores industriais e de
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pesquisa. as informações acumuladas. particularmente as referentes
a conhecimentos técnicos já de domínio público.

V - O de integrar lndústria--Pesquisa-Universidade~ como
núcleo fundamental de uma estrutura nacional inteqtada de Educação/Ciência-'I'ecnoloqía/Emprêsa ,
Essa integração deverá ser impulsionada mediante:
•
Disseminação e consolidação dos centros de integração
Llníversjdade-Industna ou Escola-Emprêsa, para assegurar progra...
mas sistemáticos de estágios de estudantes em emprêsas, para co . .
municar ao sistema universitário as necessidades quantitativas e
qualitativas do setor privado quanto à formação de orofíssionaís,
e para permitir a realização conjunta de projetos de pesquisa.
•
Adoção, pelas instituições de pesquisa governamentais,
de programa sistemático de articulação com o setor produtivo na...
cional, principalmente para disseminação do resultado de seus es...
tudos.

6)
Realização de convênios do Govêrno com as Universidades, para que estas procedam (isoladamente, ou em conjunto
com entidades governamentais) a estudos de desenvolvimento re ...
qíonal. ou a pesquisas aplicadas. de ínterêsse do planejamento eco ...
nômico e social.
@
Ampliação dos esquemas de participação do estudante
nos programas de desenvolvimento, a exemplo do Projeto Rondon,
da Operação Mauá e do Projeto Integração.

ENERGIA NUCLEAR E ATIVIDADES ESPACIAIS
Energia Nuclear
Tendo em vista os objetivos estratégicos, econômicos e de
transferência de tecnologia, o Programa Nacional de Enerqía Nu...
clear. em curso, na Comissão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN). cobnrá as seguintes áreas:
I - Implantação da primeira Central Nuclear do País. para
cêrca de 600.000 kW, como fonte de complementação térmica da
Região Centro...Sul. E' de prever...se a importância crescente da
geração elétrica de origem nuclear no Brasil, na década de RO, em
face da necessidade de expansão anual correspondente a cêrca de
3.000.000 kW e do alto grau de utilização do potencial hídrelétrico então alcançado.
Os dispêndios previstos no projeto são de Cr$ 834 milhões.
no período 1972/1974.
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II - Ingresso do País no ciclo do combustível atômico, com
implantação de complexo destinado a obter o combustível nuclear
e o seu reprocessamento, em quantidades que atendam às necessi.. .
dades de programa de longo prazo para implantar centrais nuclea...
res.
O programa de pesquisa de urânio. em convênio com a
CPRM, mediante recursos do impõsto único de combustíveis, al ...
cançará aplicações de Cr$ ISO milhões. no triênio 1972/1974. em
'Comparação com Cr$ 5 milhões, em 1969, Em 1972, o Pais talvez
ultrapasse uma sondagem de 200.000 m por ano, colocando-se em
.sequndo ou terceiro lugar no mundo, nesse campo.
Para a lavra de minérios nucleares e para o tratamento e enri'quecimento de urânio, constituir-se-á a Cia , Brasileira de Tecno...
logia Nnclear (CBTN), que também se incumbirá da articulação
Com a indústria nacional para a gradual assimilação, por esta, da
tecnologia nuclear, assim como para a sua crescente participação no
fornecimento de equipamentos para projetos nucleares.
IH - Assimilação e, progressivamente, adaptação da tecnolo...
egia nuclear, com o objetivo de propiciar às equipes nacionais o domínio das técnicas de desenvolvimento, produção e atualização de
reatores, bem como de combustíveis e materiais nucleares.
Principalmente para a tecnologia de reatores e para a forma...
-ção e treinamento de pessoal. serão incorporados a êste programa
-os institutos vinculados à CNEN, ou seja, o Instituto de Energia
Atõmica (lEA), o Instituto de Energia Nuclear (lENJ e o Instituto de Pesquisas Radioativas (IPR),
IV - Aplicação de Radioisótopos, para solução de importantes
problemas no campo da Agricultura, Medicina, Engenharia e· In..
dústrla ,

Pesquisa Espacial
Com o funcionamento da Comissão Brasileira de Atividades
Espaciais (COBAE), as pesquisas relacionadas com as atividades
espaciais ganharão maior dimensão e melhor sistematização.
A COBAE, como órgão complementar do Conselho de Segurança Nacional, desempenha funções normativas e de assessoramenta do Presidente da República, suqeríndo-lhe o estabelecimento
de diretrizes para cumprir-se e atualizar-se o Plano Nacional de
Desenvolvimento das Atividades Espaciais (PNDAE),
As pesquisas espacrais de interêsse militar serão conduzidas
pelos órgãos especializados dos Ministérios Militares.
O Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE. filiado ao CNPq,
é o principal órgão de execução, na área civil, da política de desen..
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volvlmento das pesquisas espaciais estabelecida pelo Govêrno Fe.. .
deral, de acôrdo com a orientação da COBAE.
O INPE conduzirá, no triênio, projetos de pesquisa nas seguintes áreas: qeodésia geométrica e dinâmica. incluindo utilização
de laser para rastreamento de satélite (GEOS); meteorologia, com
estações receptoras de fotografias tiradas por satélites. radiosson.. .
dagem e radiação, e também foguetes de sondaqem: ciência espacial,
com foguetes de sondagem e estudos de processos fotoquímicos me...
diante radiopropaqacão em tungstênio; estudos de viabilidade de
implantação de sistema educacional via satélite. dentro do programa
àa Comissão Inrermínisterial de Sistemas Avançados de Tecnolo.. .
gias Educacionais (SATE): qeomaqnetísmo, com utilização de
magnetômetro automático e processamento por computador, 'Jeofí...
sica, com utilização de laser; pesquisas com balões estratosféricos
para telemetria de Iótons de alta energia; pesquisa de ruídos ctmosIéricos para prever o efeito da interferência em radíocomunícações
e para estudos de propagação de baíxas-Ireqüêncías e de camadas
mais baixas da ionosfera: aplicação de sensores remotos: estudos
de radio-astrcnomia, especialmente pela observação dos fenômenos
solares em rádio-freqüência e suas correlações com distúrbios ionos...
féricos: estudos da ionosfera terrestre por meio de radiossondagem
(SONDA) .
Capítulo I II

OS FATôRES DA EXPANSÃO: EMPRÊGO E

RECURSOS HUMANOS
O CENSO DE 70 E A SITUAÇÃO DO EMPRÊÜO
A orientação estratégica de tirar proveito do potencial de cres...
cimento representado pelos recursos humanos nacionais exige poli...
tíca econômica orientada no sentido de:
I - Expansão de oportunidades de emprêgo a taxa que per...
mita: absorver o acréscimo de oferta de mão-de-obra que se torne
disponível, no periodo: reduzir o subernprêqo existente. em áreas
urbanas e rurais: aumentar a taxa de atividade econômica da
população.
Sem considerar a elevação da taxa de atividade dos diferentes
grupos etários. estima-se que a oferta adicional de mão-de-obra
evoluirá de cêrca de 850.000 pessoas, em 1970, para a ordem de
920.000. em 1974. Corresponde isso a um crescimento anual de
2,9%.
Sabe-se que a maior complexidade do problema do emprêqo
no Brasil está. não na dimensão do desemprêgo aberto, cujo índice
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é reduzido. mas na subutilização da mão-de...obra. freqüentementeempregada em níveis muito baixos de produtividade. ou operando
apenas em tempo parcial.
Os Censos revelam ainda a baixa. e declínante taxa Je ati...
vidade econômica da população brasileira (ou seja. a parcela da
população exercendo atividade econômica regular). a qual se sítuou
em 32.9%. 32.3% e 31,7%. respectivamente. em 1950. 1960 e J970.
Comparada com a taxa de cêrca de 430/0 para o mundo, 450/0 para
a Europa. 4070 para a América do Norte e mesmo 350/0 para a
África e América do Sul. aquele índice mostra que o ônus recai
sôbre um têrço da população brasileira. ao qual incumbe sustentar,
econônucamente. o esfôrço de desenvolvimento.
O objetivo definido no Capítulo I da Parte I foi de elevar,
progressivamente, a taxa de expansão do emprêqo da mão-de...obra,
até o nível de 3,20/0, em 1974. com uma taxa média de 3.1 % entre
1970 e 1971.

O objetivo nacional de desenvolvimento não é o de realizar,
pura e simplesmente, o pleno ernprêqo da mão-de-obra disponível.
porque êsse pode coexistir até com a completa estagnação, ou com
o lento crescimento do PIE.
A experrência dos anos 50 mostra o que pode acontecer quan . .
do, mesmo num período de crescimento rápido do PIB (que foi
de 6.97() ao ano, naquela década), não existe pohríca definida de
expansão do emprêqo da, mào-de-obra . A Industrratizaçãc-acele..
.rada. sem considerar os eleitos da política econômica sobre o em ...
prêqo. levou a uma absorçãe anormalmente baixa de mão-de-obra
no setor secundário: aumento anual de emprêqo no setor, de ape...
nas 2.3')10, para um crescimento da produção industrial de 90/0.
Em conseqüência. acumulou-se mão-de-obra subernpreqada no setor
rercíáno, cuia produtividade chegou a declinar Iíqeiraniente .
Diante disso. como o objetivo colimado é o de obter o máximo
.de aumento da renda per cepüe, com uma distribuição satísfatócia
dêsse cr escrmerito da renda, detmíu-se orientação que signitica: ai . .
cancar o maior crescimento possível do PIB (para uma taxa esti...
.mada de aumento da população) - ou seja, os 8 a 100/0 progra...
medes - . condícronado a aumento do emprego que atinja a média
.anual de 3,170: e aumento ao empréqo, com proauuouioac acima
-dos mcers de subststéncie, em economia de mercado.
II - Declínio da participação. na atividade econômica. da po . .
pulacão de Idade até 14 anos. que será absorvida no sistema escolar.
Isso iá se verificou, amplamente. na década de 60. cerne demonstra
.a redução de 15.170 em 1960 para 11.8% em 1970 da taxa de atividade econômica nessa faixa etária.
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UI - Investimentos em Habitação, Saúde, Alimentação e Edu"
caç.ão para atender a crescimento populacional da ordem de 2.80/0
ao ano, secundo a perspectiva para os anos 70. Ao mesmo tempo,
esfôrço intensivo para preparar a mão-de-obra adicional e elevaras índices de qualificação da fôrça de trabalho já em atividade.
A definição de diretrizes, na área de emprêgo, levará em conta
os sequmtes aspectos da recente evolução demográfica brasileira
com base em. informações preliminares do Censo Demográfico de·
1970:
TAXAS
RAMO E SETOR
1950!GO

Agricultura, Pccuárin.t Silvicultura, Extrativa.
Vegetal, Caça c Pesca ..
PRIMÁRIO

Extrativa J\.lincra1....... . .
Indústria de Tnmsfol'iH.'1f,',lt>.

.

.

.

_.

Indústria de Construção .. " .... , .. , . ' .
Serviços de Utilidade Pública ..
SECUNDÁRIO
Com·érGio,

,'

.

Transporte. Armazenagem...

. .. ,.',

Outros

.

.

191iO/70

I ,I'

0,(;;

1,7

o.e

O)

5,8,

2,2

s,o

2,9
5,2

8.1
8,5

2,4

5,7

'J,G
4,5
5,5

5,5
4,0

1,2

TERCIÁRIO

,

,", .. ". ,

5,2

3,9

TOTAL

,

" .•

2,8

2.7

Fü~TE:

FIBGE -

Cem;o,<; de 50, tiO

Co

íO.

1) As migrações de sentido rural-urbano continuaram a taxas.
elevadas, na década de 60. Em conseqüência de um crescimento"
da população urbana a 5,20/0 ao ano. a taxa de urbanização da.
população brasileira que era do 36,2 % em 1950 e de 45,10/0 em,
1960, passou a 5600/0 em 1970. No Grande Rio e no, Grande,
São Paulo se- concentram 270/0 da população urbana, que sobe a;
41 % se a essas duas áreas se somarem mais seis' cidades.
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2) O setor secundário, na década, como se observa '10 quadro seguinte. deu significativa' contribuição à expansão da população éconômícamente ativa (PEA). com um aumento anual de
5,60/0, sendo: 4,6')'0 na Indústria de Transformação, 8,1 % na Construção e 8.50/0 nos Serviços de Utilidade Pública, Isso permitiu
menor acumulação de mão-de-obra no setor terciário, em que o
emprêqo cresceu próximo a 40/0 ao ano.
No setor primário. o
crescimento foi muito lento.
3) Não é de esperar que taxas de crescimento tão elevadas
continuem a registrar-se no setor secundário. o que tenderia a
agravar o problema do emprêqo em áreas urbanas.
Também não é provável se possa evitar que continuem as roi...
graçôes da zona rural para a urbana. E' possível, entretanto, di...
minuir o seu ritmo, principalmente pela reorientação dos fluxos mígratórios originários da região semi-árida do Nordeste, corno .é
aconselhável em país que dispõe, ainda, de ampla margem para
expansão da fronteira econômica.
PERSPECTIVAS DA EXPANSAO DO EMPRÊGO

Somente após a melhor análise dos dados do CeUf;('I Demográfico de 1970 e o conhecimento dos resultados dos Censos Econômicos, será possível avaliar com mais exatidão as tendências da
evolução do emprêgo na década.
Os dados preliminares indicados a seguir basearam-se nas.
informações disponíveis do Censo Demográfico e nos levantamentos
anuais sôbre o emprêgo nos principais setores.
Considerou-se,
ainda, a provável evolução tecnológica em alguns' setores, parti....
cularmente tendo em vista as políticas de reorganização e -noder...
nização industrial. e de aumento de produtividade em certas areas
agrkolas.
E' viável a seguinte evolução do emprêgo por setores, no pe....
rfodo 1970/1974:
Crescimento
Anual (0/0)

Setor Primário
Setor Secundário
Indústria de TransIormação
Construção
Setor Terciário
TOTAL:

1,2

4.1
3,5
4,6
4,7

3,1

Esses resultados elevarão o total da população econômícamente
ativa para 32,980.000 pessoas em 1974,
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A expansão do emprêgo, consoante as perspectivas apresen...
tadas, pressupõe:
•
O menor ritmo de migrações para os qrandes centros
urbanos, com sua reorientação para novas áreas, deverá resultar
do estabelecimento dos pólos agroindustrial do Sul, industrialagricola do Nordeste e agropecuário do Planalto Central. Amazônia e Centro-Oeste.
Tal reorientação será implantada mediante instrumentos de
política econômica, tendo em vista o melhor aproveitamento qeo...
econômico dos recursos humanos abundantes. principalmente, na
zona semi-árida do Nordeste. Dêsse modo se abririam perspeccí..
vas de emprêqo em níveis mais aItes de renda e produtividade.

Considerar-se-âo. para tanto, as condições para associar mão...
de-obra aos demais fatôres de produção: capital físico, terra, re ...
cursos naturais. Dai resultam políticas de emprêqo e tecnologia,
simultânea e consistentemente, que podem ser diferenciadas regia ...
nalmente. nos principais setores.
Em sentido geral, e numa primeira aproximação. tanto a J11'"
dústria como a Aqricultura do Centro-Sul terão maior intensidade
de capital, em virtude da maior produtividade marginal social da...
quele tator, escasso na área mais desenvolvida.
No Nordeste, a menor intensidade de capital na Indústria não
deve prejudicar a viabilidade dos projetos implementados cuja
tecnoloqia precisa facultar a competição em relação ao Centro-Sul.
No setor agrícola, o aumento de produtividade nas culturas básicas
resulta da aplicação mais intensa de Iertílizantes e defensivos. e
melhor uso da terra, sem mecanização em grande escala.
Nas novas áreas, a associação da mão-de-obra abundante com
a terra e recursos naturais, na aqropecuárla e na mineração, permitirá economia do capital físico, cujo montante, no caso de programas de colonização, será mantido dentro de limites pretíxados ,
G
No tocante à distribuição setorial do emprêqo, é preciso,
na área industrial, assegurar crescimento das Indústrias T radícionais a taxas que gradualmente se aproximem do crescimento do
PIB, pela sua contribuição ao emprêgo e à formação da base para
o mercado industrial de massa.
Ainda no setor secundário, à indústria de construção e de
materiais de construção se atribuirá função específica de qrande
absorvedora de mão-de-obra. que já foi desempenhada na década
de 60, quando o emprêgo na construção dobrou, passando de '"
785.000 em 1960 para 1. 700 . 000 em 1970.
No setor primário, a Agricultura do Centro-Sul experimentará
substancial aumento de produtividade. da terra e do trabalhador.
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Sua contribuição ao crescimento do emprêgo, entretanto, será
modesta.
A expansão de área representou, no passado, papel relevante
no aumento do produto e do emprêgo na Agricultura. No próximo
estágio, isso garantirá a base futura do mercado de massa e a criação de empregos na Agricultura a taxas superiores às do passado,
influindo na reorientação das migrações. no País.
Daí por que se estimulará tanto a colonização espontânea, com
incentivos de crédito e revisão da tributação sôbre a terra. corno a
colonização programada, em larga escala, sob regime de mercado.
acima do nível de subsistência.
O setor terciário, em áreas urbanas, continuará como absorve.. .
dor residual de mão-de-obra. Sem embargo. não serão necessárias
taxas tão elevadas, como as da década de 50, acarretando declínio
da produtividade, numa economia em crescimento à taxa de 30/0 ao
ano.
De um lado, serão reorientados os fluxos migratórios, no
sentido da expansão da fronteira econômica, com maior taxa de
aumento de emprêgo na área rural. De outro lado, assumirá o
setor secundário em conjunto (inclusive construção) bom desern...
penho na criação de empreqos .
•
Além da distribuição setorial do emprêgo, manipular-se... âo,
igualmente, os incentivos e desíncentívos para que o emprega.. .
dor utilize mão-de-obra. As grandes distorções que anteriormente
estimulavam uso excessivo do capital já foram corrigidas. Uma
das formas de contrapesar a tendência sistemática de poupar n.ãode-obra será fazer com que, sem prejuízo da receita total. alguns
dos ônus atualmente incidentes sôbre a fôlha de salários recaiam
sôbre o valor das vendas, com
efeito de aliviar o custo da mão...
de-obra e beneficiar os setores onde há maior absorção de trabalho,
Outra forma de contrabalançar os subsídios ao uso de capital
(representados pelos incentivos fiscais, por exemplo) é o treinamento de mão-de-obra, mesmo no sentido indicado, de dar, nas
áreas urbanas, um mínimo de qualificação a cada indivíduo, para
possibilitar sua absorção numa sociedade urbana e industrializada.

°

Capítulo I V

AÇÃO ADMINISTRATIVA

o
I -

aperfeiçoamento da ação administrativa requer:

Na área do Planejamento e Orçamento:

..
Aperfeiçoamento do sistema de acompanhamento do
Programa de Govêrno, mediante esquema simples, flexível e descentralizado, já instituído. operando em sentido global e setorial.
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., Incorporação de nova tecnologia de Orçamento-Programa, em bases plurianuais.

U - Na área da Reforma Administrativa e da M odernizaçiio
da Administração, inclusive quanto às emprêsas qcoetnementeis,
•
Adoção das seguintes prioridades:
1 ) Reforma Administrativa que deverá constituir o ínstru...
mento para a eliminação de obstáculos institucionais, de qualquer
natureza, à eficiente execução dos projetos prioritários incluídos no
Plano Nacional de Desenvolvimento.
2) Reformulação do sistema de atendimento ao público. para
colocá-lo a serviço dos que procuram as repartições.
3) Implantação de programa permanente de treinamento e
qualificação do servidor público e dos empregados de empresas
governamentais, para que o progresso do servidor na carreira se
associe a êsse programa de estágios e cursos.
•
Execução das seguintes medidas, para a modernização
das estruturas da administração direta e indireta:
I ) Seleção dos órgãos da administração direta e indireta a
serem reestruturados prioritàriamente . A concentração de esforços
objetivará o bom funcionamento dos órgãos existentes, a fusão dos
que dupliquem tarefas, obstando-se a criação de novos órgãos.
2) Adoção, particularmente nas ernprêsas governamentais, de
métodos modernos de gestão e contrôle. institucionalizando-se o
assessoramento para tomada de decisões, a análise de custos. a mOTI..
tagem de sistemas de informações. e o planejamento financeiro .
..3 ) Incremento da profissionalização da administração das
ernprêsas e de treinamento constante de executivos, para atualizálos no tocante a processos tecnológicos e técnicas de gestão.

•
Execução, preferencialmente de forma indireta, por con...
trato com emprêsas. das atividades relacionadas com transporte.
conservação. limpeza e outras assemelhadas, em atendimento ao
disposto na Lei n? 5.645/70.
lU - Na área da Política de Pessoel, para valorização do
servidor e criação de funcionalismo eficiente e realizado na carreira:
.,
Gradual execução dos projetos constantes da programa...
ção global aprovada, objetivando a reformulação dos planos de
classificação e retribuição de cargos e empregos do Serviço Público
Civil na esfera federal (Lei n? 5.645/70): treinamento do pessoal
incumbido da execução das atividades técnicas: relacionamento.
para os grupos de categorias funcionais, dos cargos que devem
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integrá-los; definição precisa de cada grupo e estruturação das r espectivas escalas de níveis: elaboração do plano de retribuições;
estabelecimento de critérios para constituição dos novos Quadros;
elaboração dos regulamentos relativos a provimento. ascensão e
progressão funcionais.

e

Orientação das Equipes Técnicas de alto nível, previstas
na Lei 119 5.645/70, visando a capacitá-las para o eficiente desempenha da programação geral e das atribuições que lhes forem conferidas. Ao mesmo tempo. treinamento das equipes auxiliares que,
em cada Ministério e Autarquia, se incumbirão de executar as respectivas atribuições e encargos específicos.
•
Avaliação do custo da nova Classificação de Cargos do
Serviço Civil da União e das Autarquias Federais (Lei nv
5.645/70) .

fi! Avaliação e cálculo dos custos da execução do plano de
retribuição de cargos e empregos do Serviço Civil da União e A utarquías (Decreto n? 67.561/70).
•
Realização de estudos relativos à elaboração dos anteprojetos de nôvo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da
União e das Leis previstas nos artigos 103 e 106 da Constituição
Federal.

4IiI Implantação gradativa dos' planos de classificação e retribuição de cargos e empregos, tendo em vista os qrupos de categorias funcíonars, as prcqramações setoriais e os recursos Iínanceíros disponíveis .
.,
Definição e implantação do treinamento generalizado,
permanente e intensivo, dos servidores públicos fedcmís . Formulação do plano de formação do pessoal destinado ao desempenho
de atividades de direção e assessoramento superiores.

IV - Na área da articulação com os Estados e Municípios:
•
Harmonização das diretrizes de planejamento dos Estados com o Plano Nacional de Desenvolvimento, para execução
coordenada de um programa realmente nacional.
fjI
Divisão de trabalho entre a União e os Estados, para
atuação integrada, principalmente quanto ao Desenvolvimento Regional e aos setores de Educação, Agricultura, Saúde, Energia,
Transportes e Comunicações. Far-se-á integração dos serviços
governamentais de caráter local" nas áreas em que seja necessário.

•
Integração da atuação do BNDE com os Bancos Estaduais de Desenvolvimento, até mediante sistema de repasses em
favor dêstes últimos, nos principais fundos e programas.
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DE NOVEMBRO

Dispõe sóbre a
formação de Buítenheiros Militares para o Quadro ce
Oficiais Engenheiros
do Corpo de
Ojiciais da Aeronauttca da Ativa e
dá outras providencias.

o

Presidente da. República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 'rancíono a seguinte Lei:
Art. lQ A formação de Engenhetros Militares destinados ao Quaaro

de Oficiais Engenheiros do Corpo de
Oficiais da
Aeronáutica
da Ativa

será feita através do Instituto

'1 ecnu-

lógico de Aeronáutica,
do Instituto
Militar de Engenharia e do Volun-

tariado, mediante concurso de seleçâo entre

Engenheiros

diplomados

por Institutos, Faculdades ou' Escolas, oficialmente
reconhecidas pelo
Govérno Federal.

Art. 29 Os Oficiais da Aeronáunca matriculados no Instittuo I'ecnológico de Aeronáutica ou no rnsututo Militar de Engenharia, a parttr
da vigência desta lei, que venham a
concluir os cursos
de Engen hefros,
serão transferidos para o Quadro de
Oficiais Engenheiros da Aeronautíca
da Ativa, após serem díplomadoa.
Art. 39 Os Oficiais da Aeronáutica, matriculados no Instituto j'ecnclógico de Aeronáutica, que
venham
a concluir o respectivo curso em
1971, poderão ser transferidos para o
Quadro de Oficiais Engenheiros, na
forma do disposto
no art. 17 do
Decreto-lei nc 313, de 7 de março
de 1967, desde que requeiram essa
transferência dentro do prazo de 45
(quarenta e cinco) dias, a contar. da
data de diplomação.
Art. 49 Jt facultado aos Oficiais
da Aeronáutica, atualmente
matriculados no Instituto Teconológico AO
Aeronáutica, com díptomaçáo até
1975, e no Inst'btuo Militar de Engenharia, com diplomação até 1973,
optarem pela sua transferência para
o Quadro de
Oficiais Engenheiros,
após a conclusão do respectivo curso,
desde que requeiram dentro de 45

(quarenta e cinco) dias, a contar da
data de diplomação.
Art. 5Q Os Oficiais da Aeronáutdca, que concluíram o curso do tnstttuto Militar de Engenharia em 1970,
poderão requerer transferência para
o Quadro
de Oficiais Bngenheiros,
dentro do prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, a contar da vígêncta do
regulamento desta Lei.
Art. 69 Os Oficiais
transferidos
para o Quadro de Oficiais Engenhei ~
ros, de acôrdo com os artigos 29, 39,
49 e 59 desta Lei, serão Incluídos no
referido Quadro, obedecendo a precedência hierárquica prescrita no Es~
tatuto dos Militares.
Art. 7Q O Oficial que optar pela
transferência para o Quadro de orrdais Engenheiros só poderá ser transferido para a reserva remunera ia, a
pedido, após decorridos 3 <três) anos
de sua inclusão no referido Quadro.
Parágrafo único. A demissão, a
pedido, dos oficiais incluídos no Quadro de Oficiais
Engenheiros, antes
de terem completado 3 (três) anos
da inclusão no Quadro, só será concedida mediante indenização de tôdas as despesas correspondentes ao
referido curso, na forma estabelecida
pelo Estatuto dos Militares.
Art. 8Q As condições para ínscrâcandidatos ao concurso de
seleção de que trata o artigo 19 cem
como para o estágio dos candidatos
selecionados, serão Hxadas na forma
que estabelecer o regulamento desta
Lei.
çâo dos

Art. 99 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de
30 (trinta) dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei
entrará em
Vigor na data de sua punlicaçâo,
revogadas as disposições em centrário.
Brasília, 5 de novembro de 1971;
da Independência e 839 da

1009

República.
EMíLIO G. MEDICI

Márcio de Souza e Mello
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LEI N° 5.729 -

DE 8 DE NíJVF.MBRO
DE 1971

Altera o § 2° do artigo 141 da Lei
n° 3.807, de 26 de .içôsto de 1960,
que dispõe sôbre a Lei Orgán1Ca aa
Previdência Social.

o
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Presidente da República

Faço saber que o ~ongres9J Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1° O § 2° do artigo 14~ da Lei
n" 3.807, de 26 de agôs'o lk 1960,
passa a vigorar com a segumte redação:
"§ 2° O "Certificado de Regularidade de Situação" (CRS~ a
ser trasladado no .nstrumeuto pelo' servidor público nu escrevente
juramentado, juntado p-u cópra
autenticada ao prOC::lS-'::;O 011 ao pedido inicial da empr àsa, ::,)1' amca
caracterizado pelo seu número de
data de emissão medíant.e certadão passada no docmuemo fornecido à emprêsa, conforme o ca50, será exigido obrigatõrramente:
a) para a concessão de tmanclamento, empréstimo € ajuda financeira, para o pagamento das
parcelas dos mesmos, quotaspartes e alíquotas, ct<:: impostos ou
de subvenções de qualquer espécie por parte rias -eoara'cões públicas, estabelecimentos de crédito oficiais e seus at>cr..tes fi..
nanceiros, autarquias, er.tíoades
de economia mista e empresas
públicas ou de servícoe públlccs;
b) para a assinatura de convênios, contratos, uU o.rats-mcr outros instrumentos com repartíções
ou entidades públicas, autarquias,
sociedades de economia mista cu
seus agentes;
c) para o arquivamento de
quaisquer atos '10 Pegtstro de
Comércio, excetuando - se desta
exigência os atos ;Jplus quaí-s a
empresa substitui to-aí QU parcialmente seus gestores, desrte que
não impliquem em -uutucàc patrimonial;
d) para a participação em concorrências, tomad-as ou e.retas de
preços ou quaisquer hcoacões de
bens ou destinadas a contratação
de serviços e obras".

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 8 de novembro de lH71;
150° da Independência e 83° da
República.

E!:MíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de 'Barros Nunes
Orlando Gezsel
Jorge de Carvalho e Silva
Antônio Delfim Netto
Mario David An:ire::t:zza
L. F'. Cirne Lima
Jarbas G. eoseormuo
Júlio Barata
MáTCio de Souza e Mello
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratími de
Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis V cuaeo
Jose Costa Cavalcanti
Hunno C. Corsettt

LEI N'? 5.730 DE

DE 8
1971

DE NOVF.MERO

Altera o Decreto-lei n'? 1. 040, de 21
de outubro de 1969, que dispôe sónrc
os Conselhos Federal e Regionais
de Contabilidade, regula a elezção
de seus membros e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Os artigos 2'? 49, {3? e 79
do Decreto-lei nv 1.040, de 21 de outubro de 1969, que dispõe sôbre os
Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade, regula a eleição de
seus membros e dá outras providências, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29 Os membros do Conselho Federal de Contabilidade e
respectivos suplentes serão eleitos
por um colégio eleitoral composto
de um representante de cada Ccn..
sefho Regional de Contabilidade,
per êste eleito em reunião especialmente convocada.
§ 19 O colégio eleitoral convocado para a composição do Oonse,
lho Federal reunir-se-á, preliminarmente, para exame, discussão.
aprovação e registro das chapas
concorrentes, realizando as eleíçóes 24 (vinte e quatro)
horas
após a sessão preliminar.
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O têrçc a ser renovado

em 1971 terá mandato de 4 (qua-

no) anos, a iniciar-se em 19 de
janeiro de 1972, em substiomçâo
ao têrco cujos mandatos se encerram a 31 de dezembro 118 1971.
§ SI? Competirá ao Minístro do
Trabalho e Previdência SOcial

baixar as instruções reguladoras
das eleições nos Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade cabendo-lhe julgar os recursos interpostos contra eventuais
irregularidades cometidas no uecorrer do pleito."

"Art. 4Ç1 Os membros dos Conselhos Regionais de Contabilidade

e os respectivos suplentes

serão

eleitos pelo sistema de eleição di-

reta, através de voto pessoal, se-

creto e obrigatório, aplícancto-se

pena de multa em importância
correspondente a até o valor da
anuidade, ao contabil1sta que deixar de votar sem causa justificada,"
"Art. 69 O mandato nos membros e respectivos suplentes do
Conselho Federal e dos Conselhos
RegIonaIs de Contabilidade será
de 4 (quatro) anos, renovandoSe a sua composíçào de 2 (dois)
em 2 (dois) anos alternadamente,
por 1/3 (um têrço) e por 2/3 (dois
têrcosj . "
"Arb. 79 O exercício do mandato do membro do Conselho Federal e d-os Conselhos Regionais
de Contabilidade, assim como a
respectiva eleição, mesmo na condição de suplente, tícarao subordinados, além das exigências
constantes do artigo 530 da Consolidação das Leia do Trabalho e
legislação complementar, ao prer.,g! NQ 5. ?~J

Dá

~
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enchimento dos seguintes requisites e condições básicas:
a) cidadania brasileira;
b) habilitação profissional na
forma da legrslaçâo em VIgO!';
C) pleno gozo dos direi tos profissionais, civis e políttcos;
d) inexistência de condenação
par crime contra o fisco ou con
tra a segurança nacional.
Parágrafo único. A reccíta dos
Conselhos Federal e Regionais de
Contabilidade só poderá ser aplicada na organização e funcionamento de serviços urets à nscalização do exercício profissional,
bem como em serviços de caráter assistencial, quando solícitados pelas Entidades Sindicais,
cabendo ao Ministro do Trabalho e Previdência Social autorizar a compra e venda de bens
imóveis. "
Art. 29 As eleições do corrente ano
para os Conselhos Federal e Regtonais de Contabilidade serão realizadas, nos têrmos do Deereto-leí nv .,
1.040, de 21 de outubro de 1969, até
os días 30 de novembro e 20 de de;
zembro. respectivamente, com a participação, para os COnselhos Regio.
naís. de 1/3 (um têrço) do total dos
membros eleitos pelas entidades sindicais com sede na jurisdiçã-o do respectivo Conselho Regional de Contabilidade.
Art. 39 Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário,
Brasília, 8 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 83° da
República.
w

EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata
DE NOVEMBRO DE 1971

nova redação aos arts. 29, 3Q, 49 e 69 do Decreto-lei nO 863, de 12

r1.;8

setembro de 1969, que autoriza o Poder Executivo a instituir nos Minzstê-rios da Marinha. do Exercito e da Aeronáutica um Programa Especial
de Bôlsas de Estudos a Académi-co de Medicina de Faculdade Oficial ou
reconhecida.

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei"

Art. li! Os arts. 29, 3Q, 49 e 69 do Decreto-lei nc 863, de 12 de setembro
de 1969, passam a vigorar coro a seguinte redação;
"Art 29 Â"'. bolsas de estudo serão concedidas, por concurso,
a aeadêmícos de Medicina do sexo masculino que se encontrem

ATOS

DO PODER LEGISLATIVO

119

cursando o quinto GU sexto ano, de Faculdade de Medicina Oficial
ou reconhecida."
"Art. 3~ Aos bolsistas caberá, além da alimentação e residencía, como internos dos hospitais, uma remuneração mensal,
calculada com base no maior salarto-mimmo vigente no PaIS, na
forma abaixo
1 - acadêmicos do culnto ano - um salarto-rmnímo;
2 - - acadêmicos elo sexto ano - um salàrto-mtnímo e meto."
"Art. 4'" Ao término do curso, bolsistas que se candidatarem
ao concurso de sejeçe.o para adrmssâc no Quadro de Médicos do
Serviço de Saúdo' ti") respectivo Ministério, quando classrttcados em
igualdade de condições ccrr, outros candidatos, terão prioridade para
aproveitamento, respeitado o disposto no ê te do art. 63 da LeI
no 5.292, de 8 de junnc de 1967."
"Art. 6'" Ao bolsista será. facultado desistir da hôlsa, ficando
porém obrigado a indenizar a Fazenda Nacional de tôdas as
despesas com êle feitas.
Parágrafo UlÜOU. Ficará igualmente obrigado a indenizar a
Fazenda Nacíonar e bolsista que tiver sua bolsa cancelada na forma
do art. 5~."
Art. 2° Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrario.
Bra3IUa., 8 de novembro de 1971; 150Q da Independência e 83'" da
República.
gMíLIO G. MEDICl

Acuüoertc de Barros Nunes
Orlando Gezse:
Márciu (te Souza e MeU,,)

LEI N.o 5.732 DE

DE

16

DE NOVEMBRO

1971

Dispõe sôbre os dividendos da União
na Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD. altera o Decreto-lei número 1.038. de 21- de outubro de
1969, e dá outras providências.

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 A União destinará, dos dtvídendos que lhe couberem na Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, a
partir dos correspondentes ao exercicio social d- 1971:
I
80% '(oitenta por cento), a
ínvestímentos de risco, através da
Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais- CPRM, que os contabtli..
zará, como crédito da União para integralização de capital, incorporandoos ao fundo financeiro previsto no
artigo 25 do Decreto-lei n.v 764, de
15 de agosto de 1969, para aplicação prioritária na prestação de assistência. financeira à pesquisa mineral;
O

II 20% (vinte por cento) ao
Fundo Nacional de Mineração, para.
aplicação exclusiva na investigação e
no desenvolvimento de processos de
beneficiamento mineral.
Parágrafo único. As parcelas de
que tratam os itens I e II dêste artigo serão depositadas no Banco Naclonal do Desenvolvimento Econômico e no Bancc de Brasil S. A., respectivamente, em duodécimos mensais, a partir do primeiro dia de distribuição dos dividendos aos demais
acionistas, à conta, a primeira, da
Companhia de pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM, e a segunda, do
Funde Nacional de Mineração.
Art. 2.° Os artigos 18 e 19 do Decrebo-Iel n.v 1.038, de 21 de outubro
de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 18. O Fundo Nacional
de Mineração, movimentável pelo
Departamento Nac-ional da Produção Mineral (DNPM), do Ministério das Minas e Energia,
destina-se a prover e financiar
estudos e trabalhos de levantamento geológico, pesquisa mmeral e investigação e desenvolvi-
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mente de processos de beneficiamento mineral, inclusive instalaçoes e equipamentos, relacionados com o aprovei! amento dos
recursos minerais no território
nacional, e será aplicaoo, em
execução indireta, mediante convênio. na forma legal, com a
Companhia de

pesquisa de Re-

cursos Minerais -

CPRM.··

Art. 4.0 Esta. Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1971;
150. 0 de Independência e 83. 0 da
República.
EMíLIO G.

MÉDICI

José Flávio Pécorc
Antônio Dias Leite Júnior

5.733 -

16

"Art. 19.' O Fundo Nacional
de Mineração sera constttuído ;

LEI N."

I aôbre

Altera a redação dos artigos 2. 0 e 3."
do Decreto-lei n:" 1.015, de 21 de
outubro de 1969, que dispõe sôbre a
responsabilidade da União no pagamento do pessoal transferido para
o Estado da Guanabara ou neste
reincluuio, e dá outras prcnnâêai-

da cota do nnpôsto único
minerais per tencentes à

União;
II -

dê, parte destinada ao
Departamento Nacional da Pro-

dução Mineral (DNPM), do MInistério das Minas e Energia, dos
5% (C1r..CO por cento) de que
trata o § 4.° do artIgo 27 da Lei
n." ,2.004, de s de outubro de 1953,

acrescenta de

pelo

artigo 1.0 do

Decreto-lei D.O 523, de B de abril
de 1969;
III - da parcela de 20% (vtn-

te por cento) dos dividendos da
União da Companhia Vale do
Rio Doce - CVRU;
lV - dos valôres que lhe devaro ser creditados, na forma do
Código de Míneraçâo (Decretolei n.v 227, de 28 de fevereiro de
1967), e demais disposições Iegais em vigor;
V - de dotações consignadas
no Orçamento Geral da união;
VI - dos rendimentos de depósitos e aplicações do próprio
Fundo."

Art 3.0 O § 1.0 do artigo 6.0 do
Decreto-lei n.° 764, de 15 de agôsto
de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.0 Não se aplica à CPRM o
disposto nos artigos 31 e 32 do
Código de Mineração, ficando,
outrossim, em seu favor, ampliado de 10 (dez) vêzes o número
de autorizações de pesquisa para
cada substância mineral, bem
como de 5 (cinco) vêzes o número do limite máximo para a mesma classe, de que trata o artigo 26 do mesmo Código de Mineração (Decreto-lei número 227
de 28 de fevereiro de 1967)".

DE

DE

DE NOVEMBRO

1971

cias,

O Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 ar. arts. 2.0 e 3.° do Decreto-lei n.s 1 015. de 21 de outubro
de 1969, pasam a vigorar com a seguinte redação, mantido o parágrafo
único do art. 3.":
"Art. 29 Além dos inativos e
pensionistas referidos no art. a.o
dêste Decreto-lei, a União pagará:
I - no exercício de 1970. a despesa referente ao pessoal militar
ativo enquadrado no art. 1.0;
II - no exercício de 1971, 60%
(sessenta por cento) da despesa
de que trata o item I;
lU - no exercício de 1972, 40%
(quarenta por cento) da despesa
de que trata o item I;
IV - no exercicio de 1973, 20%
(vinte por cento) da despesa de
que trata o item I.
Art. 3.° A partir do exercicío de
1974, cessará a responsabilidade da
União, pelo pagamento do pessoal
ativo, competíndo-Ihé somente pagar
os inativos e pensionistas, abrangidos
pelo disposto no art. 1.0, cujos proventos c pensões hajam sido concedidos até a vigência dêste decretelei" .
Art. 2.° As alterações constantes
da presente lei serão objeto de Convênio aditivo ao previsto no artigo
4.° do Decreto-lei n." 1.015, de 21 de
uutubro de 1969. a ser firmado entre
a União e o Estado da Guanabara.
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Parágrafo único. Será restabeíectda a vinculação ao Ministério na
Saúde, observadas as normas pertanentes, do pessoal temporário, regido
pela Consohdaça . das Leis do Trabalho, que prest..v,.> serviços ao Instituto
Nací. nal do Câncer em 27 de outubro de 1969.
Art. 4.° Observadas as necesstnades do Instituto Nacional do Câncer,
a critério do Ministério da Saúde. e
o Itmrte dos recursos destinados a pagamento do re specttvo pessoal. os
empregad-.
admitido," para prestar
serviços ao mesmo Instituto, no r€'!zímc da Iezíslaçao trabalhista. entre
23 de maio de 1969 e a data desta lei,
poderão integrar tabela especial em
extinção, suprimindo-se os empregos
dela constantes à medida que vagarem:
Parágrafo único. A tabela espectar
de que trata este artigo será aprovada pelo Ministro de Estado da
Saúde, no
prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da vigência desta ler.

Art. 3.° Esta Lei entrará em vigor
ria data de sua publicação, revogadas

as disposrçõer em contrário.

Brasília, 16 de novembro de 1971;
da Independência e 839 d1,
República.

1509

EMÍLIO G.

MfDICr

Alfredo Bueaia
José Flávio Pecora
João Paulo dos Reis Velloso
LEI N."

5.734 DE

DE 16 DE
1971

NOVEMBRO

Eeínctui, no Ministério da Saúde, o
Instituto Nacional do Câncer e dá
outras providências.
O Presidente da R.epública

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Le~:

Art. 1.0 O Instituto Nacional do
Câncer, a que se rererem o Item VII
do artigo 3.° do Decreto-lei n.s 773,
'de 20 de agôsto de 1969, e o § 1.0, le·
tra "g", do art. 7.° dos Estatutos
aprovados pelo Decreto-lei n.s 1.028,
de 21 de outubro de 1969, é reíncluldo na Administração Federal Direta,
Ministério da Saúde.
Art. 2.° Os bens móveis e imóveis
do Instituto Nacional di) Câncer são
transferidos, por fôrça desta 1e1, para
o conumo, posse e uso da União, cabendo o Pode} Executivo adotar as
providências
relacionadas 'com
a
transferência ora determinada.
Art. 3.° São mantidos no Qua<tro
de Pessoal do Ministério da Saúde,
Parte Permanente ou Parte Especial,
observada a respectiva situação em
2'{ de outubrc de 1969, os Iuncíonários que na mesma data estavam em
exercício no Instituto Nacional do
Câncer.
LEI N9

5.735 -

DE

Art. 5,° O Ministério da Saúde e
o MInistério dá Educação e Cultura
firmarão Convênio disciplinando as
condições em que o Instituto Nacional 'do Câncer poderá ser utilizado
em atividades de ensino da CanceroIogfa em todos os níveis, a serem
atendidas mediante recursos proporcionados pele Ministério da Educação e Cultura.
Art. J.o Esta Lei entrará em vigor
em 1.0 c.. janeiro de 1972, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 16 de novembro de 1971;
da Independência e 839 da
República,
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Jcr,
G. Passarinho
F. Rocha Lagôa.

17 DE

NOVEMBRO DE

1971

Dá nova redação ao parágrafo único do art. 27 da Lei niJ 2.800, de 18 de
junho de 1956, que cria os Conselhos Federal e Regionais de Quimica,
dispóe sobre o exercicio da protissac de quimico e dá outras providencias.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 O parágrafo único do arb. 27 da Lei n» 2.800, de 18 de junho
de 1956, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 27,
.. ,
, .. """"
,., .. ',

........ ,.,

,

,."

.. , .. "

,

.. , .. ,.,

parágrafo único. Os infratores deste artigo incorrerão em
multa de 1 (um) a 10 (dez) salàríos-mmímos regionais, que será
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aplicada em dôbro, pelo Conselho Regional de Quimica competente,
em caso de reincidência."
Art. 29 Esta Lei entrara em vigor na data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 17 de novembro de 1971; 150Q da Independência e 839 da
República.
EMíLIO G. MEDICI

Juuo Barata

LEI N° 5.736 DE

22
1971

DE

DE NOVEMBRO

Autoriza a União a subscrever aumento de capital da Companhia Auxiliar de Emprêsas Elétricas Brasileiras - CAEEB, e dá outras providências.

o Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19 Fica a União autorizada a
subscrever, em aumento de capital da
Companhia Auxiliar de Emprêsas Elé-

tricas Brasileiras portâncía de

c-s

CAEEB, a ím10.000.000,00 (dez

milhões de cruzeiros).
§ 19 Após a realização do disposto
neste artigo, a CAEEB passará à condição de sociedade de economia mista,
vinculada ao Ministério das Minas e
Energia.
§ 29 A integralização do aumento
de capital referido neste artigo será
feita em dinheiro com os recursos da
conta especial de depósitos a que se
refere o § 29 do artigo 61 da LeI
nc 4.728. de 14 de julho de 1965,
com a redação dada pelo artigo 59
da Lei nc 5.710, de 7 de outubro da
1971.
§ 39

A União manterá sempre 51 %
(cinqüenta e um por cento), no mínímo, das ações com direito a voto.
Art. 29 A CAEEB deverá reger-se
por esta Lei, pela Lei das Sociedades
por Ações e pelos seus Estatutos,
Art. 39 A CAEEB terá por objeto
social:
I - Prestação' de serviços técnicos
e especializados aos órgãos do Ministé·
rio das Minas e Energia e às entddados a êstes vinculadas e suas subsldiárias e associadas.
II - Instalação e' administração ete
centros de pesquisa e investigação tecnológicas, ligados aos setores mineral
e energético.

III - Organização ,e admtmstraçâc
de programas de aperfeiçoamento de
pessoal técnico do Ministério das Minas e Energia e das entidades a êate
vinculadas.
Parágrafo único. Para consecução
de seu objeto social, a CAEEB poderá celebrar convênios com os 'órgãos
e entidades referidos neste ar-tigo.
Art. 49 A CAEEB poderá promover desapropriações nos termos da legislação em VIgor, sendo-lhe tacultado transferir o domínio e posse dos
bens desapropriados às entidades vínculadas ao
Ministério das Minas c
Energia, desde que mantida a destínação prevista no ato de declaração
de utilidade pública.
Art. 5Q Esta Lei entrará em v1
gor na data de sua publicação. revogadas as disposições em c-ontrário.
Brasília. 22 de novembro de 1971:
1509 da Independência e 83Q da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso

LEI

N9

5.737 - DE 22
DE 1971

DE NOVEMBRO

Dá nova redação ao § 1Q do artigo 5Q
da Lei n.s 4.923, de 23 de dezembro
de 1965, que institui o cadastro nernumente das admissões e flisvensas
de empregados, estabelece meaaoe
contra o desemprêgo e de assistén-:
da aos desempregados e dá outras

pronuiéncias .

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1Q O § 19 do artigo 5Q da
Lei nc 4.923. de 23 de dezembro de

ATOS
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1965, que institui o cadastro permanente de admissões e dispensas de

empregados, estabelece medidas contra o desemprêgo e de assistêncta aos
desempregados e dá outras providências, passa a vigorar com a seguinte
redaçao:
"Art. 59 ~
",.",

§ 19 A assistência a que se refere êste
artigo será prestada
pelas Delegacias Regionais do 'I'rabalho e consistirá num auxílio em
dinheiro, não excedente de 80%
(oitenta por cento) do salário-mínimo local
devido, até o prazo
máximo de 6 (seis) meses, a par-

LEI N9 5.738,

DE

·24

til' do mês seguinte àquele a que
corresponder o número de meses
computados no cálculo da tndentzação paga na forma da, legislação trabalhista, observadas as bases que forem estabelecidas no regulamento, dentro das possibilidades do Fundo de que trata o artigo 6.°."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 22 de novembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Júlio Barata

DE NOVEMBRO DE

1971

Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito
Federal para o triênio de 1972/1974.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. F O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal,
para o triênio 1972/1974, constituído pelos Anexos Integrantes desta Lei
e elaborado em conformidade com o disposto no Ato Complementar nc 43,
de 29 de janeiro de 1969, estima, para o período, as despesas de capital
em ors 589.125.274,00 (quinhentos e oitenta e nove milhões, cento e vinte
e cinco mil, duzentos e setenta e quatro cruzeiros).
Art. 2t.J Os recursos destinados ao financíamento das despesas de
capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para. o triênio
1972/1974, são assim distribuídos:
1.

RECURSOS DO TESOURO
1.1 -

1.2 2.

Ordinários ...............
Vinculados ...............

149.930.540 160.551.334

139.849.400 129.767.540

138.880.334

15.204.000

20.163.000

21.671.000

..

22.823.500

17.931.500

17.435.000

..........

47.700.000

17.700.000

RECURSOS DOS óRGãOS DA
ADMINISTRAÇãO INDIRETA

3.

155.053.400

OUTROS RECURSOS

Art. 30 As despesas de capital, programadas com base nos recursos
considerados disponíveis, à vista da previsão de despesas correntes, desdebrar-se-âo na seguinte forma:

A -

A Conta de Recursos

de Tesouro

Gabinete do Governador
Departamento de Educação Fisica, Esportes e Recreação
Departamento de Turismo
Procur aderia Geral
Secreturía de Administração
.
Secretaria de Agricultura e Produção
.
Secreta..rlR. de Educação e Cultura
"
Secretaria de Finanças
Secretaria do Govêrno
Região Administrativa I - Brasília
Região Administrativa II - Gama
Região Administrativa IH - Taguatínga.
Região Administrativa IV - Brazlândía
Reglào Administrativa V - Sobradinho
,
Regfào Administrativa VI - Planaltdna
,
Regrao Administrativa VIII - Jardim
,. ,
Secretaria de Saúde
'.'
Secretaria de Segurança Pública
Polícra Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Secretaria de Serviços Públicos
Serviço Autônomo de Limpeza Urbana
Administração da Estação Rodoviária de Brasília
Secretaria de Serviços Sociais
Secretaria de Viação e Obras
,
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1-

DESPESAS POR õRGAOS

,

'1'
.
.
.
.
.
.
.
.

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

112.000
1.050.000
268.000
301.300
662.000
3.853..500
11.419.600
37.086.600
11. 576.000
321.200
854.600
555.000
575.000
595.400
601.800
127.600
7.489.600
1.449.000
801.000
1.800.000
2.738.500
3.080.000
29.700
.782.000
65.904.000

1972

I

1I

1973

112.000
470.000
90.000
301.300
1. 262.000
3.281. 500
13.013.600
34.114.240
204.000
472.000
594.000
848.000
740.000
555.000
545.000
527.600
10.304.500
3.723.000
2.600.000
3.573.000
5.078.500
3.010.000
29.700
2.350.600
61.062.000

Aplicações no Triênio

II

2.900.000
3.598.500
2.800.000
29.700
2.366.600
66.883.000

2.400.000

534.000
788.000
690.000
590.000
510.000
301.600
10.663.500
3.648.000

582.000

204.000

33,506.704

112.000

420.000
98.000
301.300
1. 662.000
9.391. 830
14 609.600

1!Y(4

Cr$ de 1972

"

~

i§

~

~

t'
o
t;i

~

"
"

b

o

'o

b

o

:>-

"ow

".

B -

A Conta de Recursos da Administração Indireta

.

,I

, '1

"",""'".' .1

11

Administração
Agropecuária
Assistência e Previdência
Defesa e Segurança
Educação
Energia
Habitação e Planejamento Urbano
Saúde e Saneamento
Transportes

DESPESAS POR PROGRAMAS

,

,

,

'I

11

.
.
.
.
.
.
.
.
.

,li

Fundação Zoobetânica do Distrito Federal
I
Fundação Cultural do Distrito Federal
"
I
Sociedade, de Habitações de Interêsse. S?<?ial Ltda. - SHIS
,[
Companhia de Agua e Esgotos de Brasília - CAESB
.
Companhia Urbanízadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ..
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
.

2 -

Tribunal de Contas do Distrito Federal

óRGAO AUXILIAR DO PODER LEGISLATIVO

I1

11
I

I:

48,635.000
7,564,000
182,000
3,912,000
13,622,600
3,026,000
105.477.000
33,051,600
10,106,700

3,710,500
500,000
61,643,000
3.770,000
250.000
650,000

1,020,000

1972

41,751,640
7,270,000
650,600
9,595,000
14,283.600
5,625,000
63,013,000
29,9"2,500
13,390,700

3,988,500
400,000
25,393,000
2,000,000
3,050,000
800,000

1,061,000

1973

41,564,104
13,396,830
786,600
8,483,000
15.879.600
3.674.000
4< 530,000
33,263,500
16,408,700

4.005,000
500,000
9,680,000
800,000
1,250,000
1,200.000

961,000

1974

~
~

".

i

~

~

~

s

i
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Art. 4'? Na elaboração das propostas orçamentárias anuais, do período,
serão ajustadas as ímportânoías consignadas aos projetos e atividades,
podendo, em decorrência da alteração da Receita, ser criados novos e suprimidos ou reformu1ados projetos e atividades constantes dos Anexes desta Lei.
Parágrafo único - As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1973 e 1974, estimadas a preços de 1972, serão corrigidas monetà-

riamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes
àqueles exercícios.
Art. 59 Esta Lei entra em vigor na data de SUa publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da Repú-

blica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. 4Ç foram publicados no D. O. de 8 de
novembro de 1971.
LEI N."

5.739 -

DE 24 DE NOVEMBRO DE 1971

Dispõe eôore cargos do Quadro da Secretaria do Supremo Tribunal Federal

Faço saber que o Congresso Nacional decretou, o Presidente da República, nos têrmos do § 2.° do artigo 59, da Constituição Federal, sancionou,
e eu, Petrônío Portella, Presidente do Senado Federal, nos têrmos do § 5.0
do artigo 59, da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 1.0 . Os cargos efetivos de Diretor de Serviço, PJ-1, do Quadro da
Secretaria do Supremo Tribunal Federal, são transformados em cargos em
comissão, de Diretor de Serviço PJ-1, de livre provimento e exoneração pela
Presidência daquele Tribunal.
Parágrafo único. É garantida a situação pessoal dos atuais titulares
efetivos dos cargos transformados por esta lei.
Art. 2.° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Senado Federal, 24 de novembro de 1971; 150.° da Independência e 83. 0
da República.
PETR6NIO PORTELLA

Presidente do Senado Federal
LEI NÇ 5.740, -

DE 1Q DE DEZEMBRO
DE 1971

Autoriza a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN) a constituir a sociedade por ações Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - C.B.T.N., e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica a Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), autarquia

vinculada ao Ministério das Minas e
Energia, autorizada a constituir. nos
têrmos desta lei, a sociedade de" economia mista Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear, que usará a abreviatura C.E.T.N.
§ y~ J:. C. B. T. N. terá sede e fôro
na Capital Federal e poderá estabelecer laboratórios, unidades indust.nats,
escritórios ou outras dependências em
qualquer parte do território nacional.
§ 29 o prazo de duração da C.E.T.N.
será indeterminado.
§ 39 A C.B.T.N. reger-se-á por esta
lei, pela legislação aplicável às socíedades anônimas e por seus Estatutos,
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ficando vinculada ao Ministério das
Minas e Energia, através da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Art. 25' A CNEN designará o Representante nos atos constitutivos da sociedade.
§ 19 Os atos constitutivos serão procedidos:
I - do arrolamento dos bens, direitos e ações que a CNEN
destinar,
mediante resolução, à integralização
do capital que subscrever;
l i - da avaliação, por COmiSSãD de
Peritos, designada pela CNEN,
dos
bens, direitos e ações arrolados;
lU - da elaboração, pelo Representante nos atos constitutivos, do projeto dos Estatutos e sua publicação
prévia para conhecimento geral.
§ zv Os atos
constitutivos compreenderão:
I aprovação das avaliações dos
bens, direitos e ações arrolados;
II - aprovação dos Estatutos.
§ 39 A constituição da
sociedade
será aprovada por ato do Ministro das
Minas e Energia, e a ata da respectiva
assembléia arquivada, por cópia autêntica, no Registro do Comércio.
Art. 39 A C.B.T.N., observado o
disposto na Lei nv 4.118, de 27 de
agôsto de 1962, e alterações postertoree
terá por objeto:

r - Realizar a pesquisa e a lavra
de jazidas de minérios nucleares e assaciados;
II - Promover o desenvolvimento
da tecnologia nulcear mediante a realização de pesquisas, estudos e projetos referentes a:
a) tratamento de minérios nucleares e associados bem como produção
de elementos combustíveis e outros
materiais de Interêsse da energia
nuclear;
b) instalações de enriquecimento de
urânio e de reprocessamento de elementos combustíveis nucleares irradiados;
c) componentes de reatores e outras
instalações nucleares.
IH - Promover a gradual assimilação da tecnologia nuclear pela índústria privada nacional;
IV - Construir e operar:
a) Instalações de tratamento
de
minérios nucleares e seus associados:
b) instalações destinadas ao enrt
queclmento de urânio, ao reprocessamenta de elementos combustíveis irradiados, bem como à produção de ele..
4
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mentos combustíveis e outros materiais de interêsse da indústria nuclear.
V - Negociar, nos mercados mterno e externo, equipamentos, materiais e serviços de in terêsse da índús..
trla nuclear.
VI - Dar apoio técnico e administrativo à CNEN.
Parágrafo único. A pesquisa de que
trata o item 1 dêste artigo será executada pela Companhia de Pesquisa
de Recursos Minerais - CPRM, mediante contrato da prestação de servi-

ços.

Art. 49 Para consecução do objeto
social, a C.B.T.N. poderá:
I Realizar, diretamente ou em
cooperação com entidades governamentais e privadas, estudos científicos,
tecnológicos, econômicos e jurídicos,
pertinentes às suas atividades.
II - Promover e apoiar a formação,
treinamento e aperfeiçoamento de
profissionais necessários às suas atividades.
Parágrafo único. Na colaboração
com entidades públicas e privadas, a
C.B.T.N. poderá fazer ajustes e contratos de prestação de serviços, mediante remuneração ou ressarcimento
de despesas.
Art. 5 9 :.B: facultado à C.B.T.N. desempenhar suas atividades, diretamente, por convênios com órgãos públicos
ou por contratos com especialistas e
emprêsas privadas, observada a Política Nacional de Energia Nuclear.
Art. 69 Os Estatutos da C.B.T.N
poderão admitir como acionistas:
I - as pessoas jurídicas de direito
público interno, inclusive as autarquias;
II ~ as demais entidades da admínistração indireta da União, dos Es·
tados e dos Municípios:
In - as pessoas físicas e jurídicas
de direito privado.
Art. 79 O capital social autorizado
é de Cr$ 100.000.000,00 (cem rmluôes
de cruzeíros) , dividido em 60.000.000
(sessenta milhões) de ações ordinárias
e 4.0.000.000 (quarenta milhões)
de
ações preferenciais, no valor de ....
Cr$ 1,00 (um cruzeiro) cada uma.
Art. 89 As ações da sociedade serão
ordinárias, nominativas, com direito a
voto; e preferenciais, nominativas ou
ao portador, sempre sem direito a voto e conversíveis em ações ordinárias.
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serão

excluSlVamente nomínatívas até a to-

tal integralização do capital subscrito.
§ 29 As ações preferenciais
terão
prioridade no reembólso do capital e
na distribuição do dividendo mínimo
de 6% (seis por cento) ao ano.
§ 39 A CNEN manterá sempre 51 %

(cinqüenta e um por cento), no mínimo, das ações com direito a voto,
sendo nula qualquer transferência ou
subscrição de ações feita com tntnngêncía do disposto neste parágrafo,
podendo a nulidade ser pleiteada. in-

clusive. por terceiros, por meio
ação pOI3ular.
Art. 9'? A CNEN subscreverá
50.000,00
(cinqüenta milhões)

de
.
de

ações.
§ 19 A integralização do capital referido neste artigo será feita em di·

nheiro e em bens, direitos e ações arrolados pela CNEN, que fica autorizada a incorporá-los à sociedade.
29 Para integralização em dinheiro, fica o Poder Executivo autorizado
a transferir a CNEN até .... . . .. . ..
crs 40. OBO. 000,00 (quarenta milhões
de cruzeiros), sendo a despesa correspondente coberta com os recursos da
conta especial de depósitos a q11€ se
refere o § 29 do art. 61 da Lei número 4.728, de 14 de julho de 1965,
com a redação dada pelo art. 59 da
Lei no 5.710, de 7 de outubro de 1971.
~ 39 Se os valôres de que tratam os
parágrafos precedentes forem inferiores ao capital a ser subscrito pela ..
CNEN, esta os completará, com recursos próprios de que dispuser.
§ 49 A forma de integralização do
capital subscrito pelos demais acionistas será estabelecida nos Estatutos,
obedecido o disposto na Seção VIII da
Lei nc 4.728, de 14 de julho de 1965.
Art. 10 A C.B.T.N. será dirtgtda
por uma Diretoria Executiva composta de 1 (um) Presidente e até 6 cscte:
Diretores.
§ 19 O Presidente será o Presidente
da CNEN.
§ 29 Os Diretores, sendo um Superintendente, serão eleitos pela Assembléia Geral de Acionistas.
§ 39 É privativo de brasileiro o exercício das funções de membro da Diretoria Executiva e do Conselho Fis~
cal da sociedade.
.
§ 49 O mandato dos Diretores será
de 4 (quatro) anos.
§ 59 O Presidente da CNEN poderá
optar pela remuneração de Presidente
da C. B. T . N ., não podendo acumular
vencimentos e quaisquer vantagens.
â

Art. 11 O Conselho Fiscal
será.
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, acionistas
ou não, eleitos anualmente pela Assembléia Geral, admitida a releiçâo ,
Art. 12.. O regime jurídico do pessoal da C.:&.T . N. será o da legislação
trabalhista.
Art. 13. Os militares e os funcíonáríos públicos civis da Uníâo e das
entidades autárquicas, empresas públicas e sociedades de economia mista
federais, poderão servir na C.B. LN
em funções de direção, chefia, asses-soramento e de natureza técnica, onservada a legislação pertinente a cada
caso.
Art. 14. O exercício social encerrar-se-à a 31 de dezembro de cada
ano e obedecerá, quanto a balanço,
amortização, reservas e dividendos, aos
preceitos da legislação sôbre as .ccíedades por ações e às prescrições a se~
rem estabelecidas nos Estatutos da sociedade.
Art. 15. A trmão destinará, dos
dividendos que lhe couberem na Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS),
e na Centrais Elétricas Braaileiras S.A.
(ELEI'ROBRAS), importância aqurvalente a 0,5% (meio por cento) 'lOS respectivos capitais sociais à comissâo
Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
como contríbuíçâo para o desenvolvimento da tecnologia nuclear.
§ 19 As parcelas de dividendos a que
se refere êste artigo serão direta e
anualmente entregues à CNEN, em 12
(doze) parcelas iguais, mensais e eucessavas, a partir da data de início do
pagamento de dividendos aos demais
acionistas .

§ 29 () disposto neste artigo será
observado a partir dos
dividendos
correspondentes ao exercício social de

1971.

Art. 16. A Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), aplicará o
produto dos dividendos de que trata
o artigo 15 desta lei exclusivamente
no desenvolvimento da tecnologia nuclear. em execução indireta, mediante
convênio, na forma legal, com a

C.E.T.N.

Art. 17. A C.B.T.N. manterá um
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, que será por ela diretamente administrado e ao qual incumbirá executar o convênio a que se refere o artigo anterior.
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Art. 18. Para efeito de tratamento

fiscal à importaçào, as atavrdades
exercidas pela sociedade enquac-amse no disposto no art. 14 de. Decre-tolei nc 37, de 18 de novembro de .96tL
Art. 19. Esta lei entrará em VIgor
na data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 1Q de
dezembro de 1971,
1509 da Independência e 8JQ da

República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Dias Leite Júnior

LEI

N° 5.741 - DE 1° DE DEZEMBRO
DE 1971

Dispõe sôore a proteção do financiamento de bens imóoeis uíncuuuios
ao Sistema Financeiro da Habitaçdo.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naclona, decreta e eu sanciono a seguuite
LeI:

Art. 1° Para a cobrança de cred ..ro
hipotecário vinculado ao Sistema
Financeiro fa Habítaçàc criado pela
Ler n- 4.380, de 21 de azôsto de lJô4,
é horto ao credor promover a ~"'E'__
cuçào de que tratam os artigos 31 e
32 do Decreta-lei ne, 70, ae 41 de r10'
vembro de 1966, ou
ajuizar 1. ação
executiva na forma da presente teí .
Art. 2° A execução terá inicio por
pet.íçao escnta. com os reqursrtos uo
art. 158 do Oodígo de Prcceseo .nvít.
apresentada em três vias, servindo a
segunda e terceira de mandado contrare, e sendo a primeira Instruída
com:

I -

o título da dívida devíoaanen-

te inscrita;
TI - a In dicação do valor das pre::;taçôes e encargos CU10 não pagamentr deu lugar ao vencimento do ccn-

trato;
UI - o saldo devedor. díscrtmmada, as parcelas relativas a principal,
juros, multa c outros encargos C'Jl1-

tratuars, fiscais e honorários advocat.ícíos .

IV
cópia dos avisos regulamentoares reclamando o pagamento da dívida, expedidos segundo mstruçôes do
Banco Nacional da Habitação.
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Arr . 3" O devedor será citado pa-r- pagar o valor no credito -ecta.ruario 0'1 oeposn.a-ro em JUiZO no nr lZO
de vinte e
atro horas. sob pena ôe
ihr- ser penhorado o imóvel hipoteca-

do.
~ 1" A citação ter-se-é na pessoa
do reu ou oo seu representante legal ,
Mas, <J de marido dispensa a da 'nuiber, quando aquête fôr " devedor.
§ 2.9 Se o executado e seu conjuge
se acharem fora da jurtsmcão da si-

tuaçào do tmovet, a citaçàa Iar-se-á
por meio de edital, pelo prazo de lO
(dez) dias. ubncado. uma vez no orI":
oncral do gstac'c e, pel< menos,
duas vezes, ~ .m jornal local de grande crrculacao onde houver .
Art. 4" Se o executado não pagar
a di vida indicada n- inCISO TI do <1.1'1,.
2°, acrescida das r-ustas P nonorarrcs
de advogado ou não depositar I sar..

-veoor. efetuar-se-a

;i

pennora

do imóvel hipotecado. sendo nomeado
deposrtàrlo o exeqüei.te ou quem êste
mdíca r.
~ t.o Se o executado não esta ver na
posse direta do imóvel, o uns ordenara a expedição de mandado de tesocupaçao contra a pessoa que o ~stiw"r
oc upando. para
entrega-re ao exeqüent-e no prazo de lO (t"lf'zl dias.
§ 2" Se o executado es-tver n» 1'-15se dtreta do Imóvel, o iUl? ordenará
que o desocupe no prazo ae 30 o.r.n-

tal díae. entregando-o ao exenüen-

te.
Art. 5.Q O executado pajem opor
embargos no prazo de tu (dez) dias
contados da p~nhora que' eer-ao 'tece .•
bidos com efeito suspensivo. desde
que alegue e prove:
I .- que cíeposttou. por
n 1,p ! ;' ) a
ímportancta rectamada na truc-at.
Ll
qUE' pagou a dtvnta
»e-ec.mde desde ,I go ;:J prova 1<1 qlllI.H(;'l,(,·
~ 1° Da decrsao do .lUI~ que -e.er .
t:ar!Js mbargus cabera
-ieravo de
instrumento .
s 2 n U~ oernais fundamentos
dembargos. pr ev.stos no -rt. .11I0 CO;)

Codieo de Pru(:E"SfG '-' tv i I

mcrsos

lII, não suspendem a execucào .
Art. 6~ Reterta dos 0S 'mh;l"!r,~_ 1'8feridos no ranut rlo a-tigo anterior, o
Juiz ordenara ? venda l' tmovet h..
potecadc em praça Úblw:'I por rveç-i
r.ao rnferiot <tu salde t-vedor "., pe
omco-se edital pejo prazo de 10 (jez!
dias.
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Parágrafo único. O edital será aüxauu à porta do ediflcio onde bívcr

sede o juizo e punücadc três vezes,
por extrato, em um dos Jornal!'; locais
de maior circulação, onde houver.
Art. 7° Não havendo licitante na
praça pública, o Juiz adjudicará, 'íentro de quarenta e oito horas, ao ese-

quente o imóvel tupctecadc, ncanuc
exonerado o executado na obrigação
de pagar o restante da divida.
Art. 8.Q E' licito ao executado remir
o ímovel penhorado, desde que depo-

site em juizo, até a assinatura do auto de arrematação, a importância que
baste ao pagamento da divida recla-

mada maíe custes e honorários advocatícios; caso em que convalescerá o
contrato hipotecário.
Art. go Constitui crime de ação publica, punido com a pena de detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) ancs
e multa de cinco a vinte salártos-mínimoa, invadir alguém, ou ocupar. com
o fim de esbulho possessono, terreno
ou unidade residencial, construída ou
em construção, objeto de financiamento do Sistema Financeiro da nabttação.

o agente usa de violência;
Incorre também nas penas a esta cominada.
§ 2" ~ isento da pena de esbulho o
agente que, espontâneamente, desocupa o imóvel antes de qualquer medida coativa.
~ 3° O serene a que se efere õete
artigo é o maior mensal vigente no
País, à época do fato.
Art. 10. A ação executiva, fundada
em outra causa que '18.0 a falta de
pagamento pelo executado das prestaçêes vencidas, será processana na
forma do Código de Processo Civil.
qu~ se aplicará, subsidíàrtamente,
3.
açao executava de que trata esta lei.
Art. 11. Ficam dispensadas de averbação no Registro de Imovets as arterações contratuais de qualquer natureza, desde que não importem
"In
novação objetiva' da dtvtoa. realizadas em operações do Sistema Fim' . .l ceiro da Habitação, criado pela Leí
n- 4.380, de 21 de agôsto de 1964 l:,t;íam as operações
consu bstanci~das
em Instrumentos públicos ou particulares, ou em cédulas htpctecártas .
Parágrafo único. O registro da cêríula hipotecária limitar-se-à à aver-,
baçãc de suas características ortgí§ 1" Se

naís, a que se refere o art. 13 do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de1966, ffcando dispensadas de averbação também as alterações que decorram da circulação do titulo.
Art. 12. As entidades -recoras ín-.
tegrantes do Sistema Financeiro ria
Habitação ficam obrigadas a fornecer. por escrito, no prazo de
nneodias, as informações sôbre as alterações de que trata o artigo 11. quando requeridas por interessados.
Art. 13. Esta Lei entra em vlgcr
na data de sua puulícaçào ,
Art. 14. Revogam-se as díspostcõcs.
em contrário.
Brasília, 1" de dezembro de 1971;
1500
da Independência e 83°
da',
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
José Costa Cavalcanti

LEI N5' 5.742 -

DE 1 DE DF.ZE1'úBRO'
DE 1971

Dá nova redação a dispositivos da l.ei.'
nO;> 2.180, de 5 de tecereiro de 1954,.
alterada pela Lei n9 5.056, de 29 de'
junho ae 1966, que dispõe sôbre o.
Tribunal Marítimo.

presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacto-.
nal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Os arts. ao, 81 e 88 da Lei
nv 2.180, de 5 de revereiro de 195'1,
alterada pela Lei n Q 5.056, de 29 de
junho de 1966, passam a vigorar com.
a seguinte redação:
"Art , 80. Para as embarcacões
de menos de vinte toneladas brutas vale como registro a tnscrrcão.
na Capitania de Portos que dela
fornecerá cópia ao Tribunal Marltimo.
parágrafo único. Aplíca-se 0,
disposto. neste artigo às embarca,
ç õ e s de
que trata o § 19 do artigo 81.
O

Art. 81. Nenhuma emnarcacao.
nacional de mais de vinte toneladas brutas, construída na Pais ou
adquirida no exterior, terá trãnstto livre em águas brasüeíras Se a.
sua propriedade não estiver re ..
grstrada..

ATOS DO PODER
§ te Ficam excluídas de regratrc de propriedade, no Tribunal
Maritimo, as embarcações até
50 (cinqüenta) toneladas brutas,
construídas no Pais e destinadas
à navegação fluvial e lacustre.
§ 29 A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator
à pena de multa de 5 (cinco) a
50 (cinqüenta) vêzes o maior salário-mínímo vigente no Pais, a.
ser aplicada pelo Presidente do
Tribunal Marítimo, sem prejuízo
da suspensão do tráfego da embarcação, que será logo deterrnlnada.

LEI NQ 5.743 _
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Art. 88. O contrato de compre
e venda de embarcação registrada
será feito por escritura pública.
lavrada par qualquer tabelião do
notas, em comarca onde não exístir oficial privativo de contratos
marítimos. "
Art. 2º Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em . contrário.
Brasília, 1 de dezembro de 197~;
I50º da Independência e 83 Q da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Adalberto de Barros

uwne«

DE 1 DE DEZEMBRO DE 1971

A.utoriza o POder Executivo a abrir, ao Poder J'Ulticiário, em favor da Justiça Federal de 11Jo Instância, o crédito especial de Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros), para o fim que especifica.

O Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a segulnte Lei:
Art. 19 Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Poder Judicíárío. em favor da Justiça Federal de 11). Instância, o crédito especial de
Cr$ 500.000,00 (quinhentos mil cruzeiros) para atender despesas com a
aquisição de prédio destinado à instalação dos órgãos dessa Justiça, no
Estado do Ceará.
Art. 21? Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão
de anulação parcial de dO~,~Ç30 orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 09.00. a saber:
09.00 - Justiça Federal de 11). Instância
~'ojeto -- 09.00.01.06.1.003
4.2.1.0 - Aquistçâc de Imóveis
1300.000,00
Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ea disposições em con brárío
Brasüía, 1 de dezembro de 1971; 150Q da Independência e 839 da.

xeououca.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Aljreeto Buzatà
Antonio Delfim Netto
João Po,ulo dos ReI'8 Velloso

LEI NQ 5.744 _

JJE

1

DE DEZEMBRO DE

1971

R<Jtíjica a Lei n;? 5.641, ao 3 de dezembro de 1970, qu.e "~stima. a Receita"e
fixa a Despesa do Distrito Federal para o ezerctcio iíaumcetrc de 1971 .

O Presidente da República
PaÇO saber que o Senado Federal decreta e eu sanciono a seguinte lei:
No art. 31?
Art. 1Q Fica retificada, na forma
Onde se lê:
abaixo, a Lei n.c 5.641, de 3 fie dezemDespesas por Programas
bro de 1970, que estima a Receita e
Administração
. .
122.340.200,00
fixa a Despesa do Distrito Federal
92.492.300,00
para o exercício financeiro de 1971. Educação. .
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Saúde e Saneamento.
Transporte . .
Leia-se:
Administração . .
.
Educação . .
.
Habitação e Planejamento Urbano .....
Saúde e Saneamento.
Transporte . .
.
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72.220.000,00
104.065.500,00
12.500.000,00

No Programa de Trabalho da Regtão Administrativa I - Brasíha
Onde se lê:
RA - 1.000 - Obras e Melhoramentos nas Cídades-Sa-

téütes

122.073.200,00
92.282.300,00

Lera-se:
RA -

82.497.000,00
94.565.500,00
12.200.000,00

NOS ANEXOS
Na parte. correspondente à secrerarta de Administração, acrescentar a

seguinte competência:
_ orientar e controlar, mediante
expedíçâo de normas e fiscalização

1.009 -

Obras e Melnoramentos nas Cidades-Satélites
Na Natureza da Despesa da Região
Administrativa Ll - Gama

Onde se lê:
4.1.1.0 - INVESTIMENTOS
4.1.3.0 - Obras Públicas..
4.1.0.0 - Equipamentos
e

4.1.0.0 - INVESTIMENTOS
4.1.1.0 - Obras Públícaa . .

retas executadas diretamente pelo 1'e5-

4.1.3.0 -

pectdvo órgão Central.

410..000

Equipamentos e
Instalações. . .

Na Natureza da Despesa da Região Administrativa VI Onde se H~:
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Custeio

.

90.000

Planaltina
.

637.000

637.000

Leia-se:
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.':'.0.0 -

90.000

Instalações . . ..
Leia-se:

especifica, as atividades de admimstração de pessoal e supervisionar ta-

4.1.0.0 -

410.000

.

Jnvestlmentos .

637.000

637.000

des médicas, sanitárias e hospitalares
Na, competência da Secretaria de
quando exercidas por outro órgão ou
Saúde, acrescentar o seguinte paráentidade não vinculadas ao conjunto
grafo:
- orientar e fiscalizar as ativida-admmistrativo do Distrito Federal.
Na Natureza da Despesa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
Onde se ie:
3 O.O.J - DESPESAS CORRENTES
16.944.900
:~·1.0.0 ~ Custeio . .

Leia-se:

13.306.849

a.ü.ü.u -

DESPESAS CORRENTES

3,.1.0.0 -

Despesas de Custeio

Na Natureza da Despesa da Secretaria de Serviços Públicos
Onde se lê:
4.3.4.0 - Auxílios para Material Permanente
Sociedade de Transportes
Coletivos de
Brasília
TCB
100.000

16.944.900
13.306.849

.
Leia-se:
4.3.4.0 -

-

Auxílios para Equi":
pamentos e Instalações

Sociedade de TransporteColetivos de
Brasí1~a _.'
TCB . . . .'
1(H).H~1
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Na. Natureza da Despesa da Secretaria de Segurança Pública
Onde se

ie.

3.10.0 -

DESPESAS CORRENTES. .

J.l LO -

Despesas de Custeio

19.000.000

.

17.714.421

Leia-se:
3. O O O -

DESPESAS CORRENTES . .

3.1.0 O -

Despesas de Custeio

.

.

19.000.000

17.714.421

No Programa de Trabalho da Policia Militar do Distrito Pederak
Onde se ie.
Programa 07 - Defesa e Segurança.....................
25.000.000
Suoprograma

Leia-se:
Programa. 07 -

Segurança pública

.

Defesa e Segurança

Suoprograma 12 - Segurança Pública
Na competência da Secretaria de
Viação e Obras
Onde se lê:
- projetar e construir obras várias
e de urbanização
Leia-se:
- projetar e construir obras viárias
e de urbanização.
Na estrutura da secretaria de Viação e Obras
Onde se lê:
órgãos descentralizados com personalidade pública
Leia-se:
órgãos descentralizados com personalidadeiurídica :
No quadro comparativo da Receita,
na coluna relativa ao ano de 1969
Onde se lê:
Cota-Parte do Fundo de
Participação dos Municípios . .
458.261
Leia-se:
cota-Parte do Fundo de
Participação dos
Municípios.
458.216
No Ouadro 1<1. demonstracâo de Despesa pelos Programas, segundo. as Categorias Econômicas, na coluna relativa à Total-Geral
Onde se lê:
Total-Geral
122.033.200
Leia-se:
Total-Geral
122.073.200

25.000.000

.
.

25.000.000

25.000.000

No Quadro da demonstração de Despesa pelos Programas, segundo as Categorias
Econômicas, na parte das
Despesas de Capital, na coluna relativa à total
Onde se lê:
Habitação e Planeiamento Urbano
Administração . . .',
5.285.400
Leia-se:
Habitação e Planejamento Urbano
Administração . .....
5.286.400
No quadro da demonstração
das
Despesas pelas Categorias Econônücas segundo os Programas no total da
coluna relativa à Educação
Onde se lê:
Total.

. .. .. .....

23.937.148

Leia-se:
Total . .
23.837.148
No quadro demonstrativo da Despesa, pelas Unidades Orçamentárias,
segundo os Programas, na coluna relativa à Administração
Onde se lê:
Secretaria de Serviços
públicos. .
16.834.000
Leia-se:
secretaria de Serviços
Públicos. . .
16.834.500
No quadro demonstrativo da. Despesa, pelas Unidades Orçamentárias.
segundo os Programas. no total da
coluna relativa à Educação
.
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Leia-se:

Onde se lê:

Total .
92.232.000
Leia-se:
Total . .
92.282.300
Na Consolidação do Orçamento por
Programas

Programa 10
Habitação e Planejamento
Urbano.
82.497.000

Onde se lê:

Programa 10 Habitação e Planejamento
Urbano. .
32.497.000

Brasuta 1 de dezembro de 1971;
Repubüoa.
EMÍLIO

G.

Art.

2Q Esta Lei entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
150Q

da

Independência e 83Q da

MÉDICI

sureao Buzaut

Minas Gerais, o terreno com a área
de·5.506m2 (cinco mil e quinhentos
e seis metros quadrados), integrante
Denomina "PÔTto Barão de Tefjé" o
de próprio nacional jurisdicionado (M)
-pôrto de Antonina, no Bstaâo do
Ministério do Exército e situado às
Paraná.
margens do Córrego da IndependênCIa, próximo à Praça Antonio Caro Presidente da República
los, naquele Munícipío, mediante inFaço saber que o Congresso r-auenizaçao de ocnreuonas no valor de
crs 9<l.b70,50 (noventa e dois mit.
cional decreta e eu sanciono a SC~
I.} urnnen tos e setenta cruzeiros e cíngulnte Lei:
q uente centavos), ce acordo com OS
Art. 19
Fica denominado "Pôrto
erementos constantes do processo proBarão de Teffé" o põrto de Antoi.ttccouzauo no wuoistcno oe Fazenda
na, no Estado do Paraná.
soe o nc 33.209, oe 1969.
Art. 29. Esta lei entrará em vigor
Art. 29 O terreno a que se refena data de sua publicação, revogadas
re o artigo 19 será utdlizauo como 10as disposições em contrário.
gracouro público
turuaruzaçao co
Brasília, 19 de dezembro de 1971;
Córrego da Independenciaj .
1509 da Independência e 839 da
Art. 39 A
indenização à Uníâo
República.
Federal, pela Preteí tura odumcipal de
EMíLIO G. MÉDICI
Juiz de Fora, de Cr$ 9~.570,bO {novenMário David Andreazza
ta e dois mn, qumnentos e setenta
cruzeiros e cinqüenta centavos), corresponuente ao valor atricuido às nenLEI Nq 5.746 DE 1 DE DEZEMBRO
reitorias que
existiam na área em
DE 1971
doação e que foram demolidas para
Autoriza doação de próprio nacional
reahzaçào das ceras de urnanízaçao,
à Preieuura Municipal de Juiz de
podara ser recebida em dinheiro ou
Fora, no Estado de Minas Gerais, e
em prestação de serviços, na forma
dá outras proníâéncias,
acordada entre a referrda Pretertura
e o Ministério do Exército.
o Presidente da República
§ 19 Os recursos em dinheiro proFaço saber que o Congresso Navenientes da indenização a que se recional decreta e eu sanciono a seguinfere esk artigo serão destinados ao
te Lei:
Fundo do Exército, para aphcaçào em
Art. 1q );:: o Poder EXecutivo au- obras de urbanízaçâo de interesse do
torizado a doar à Prefeitura Munici- Ministério do Exército, na área sob 'R
jurisdição da 41). Região Militar.
pal de Juiz de Fora, no Estado de
LEI N." 5.745 DE L" DE DEZEMBRO
DE 1971

1'35
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§ 20? Havendo pagamento em prestação de serviços, caberá ao Ministério do Exército fiscalizar sua execução.
Art. 4<:' 11: o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério do
Exército. crédito especial até o limite de Cr$ 92.570,50 (noventa e dais
mil, quinhentos. e setenta cruzeiros e
cinqüenta centavos), para aplicação
dos recursos de que trata o artigo 3<:'.
na forma a11 prevista, com a seguinte
classificação: Programa - Habitação
e Planejamento Urbano; Projeto

LEI N9

5.74:7 -

Obras de Urbanização, ne área sob a
jurisdição da 4.~ Região Militar, asravês do Fundo do Exército: Categoria
Econômica 4.1.1. O.
Art. 59 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, I de dl''''''''>Y1tlro de 1971;
I500? da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Orlando Geisel
Antônio Delfim Netto

DE 1 DE DEZEMBRO DE

1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Ministério da Educação e Cultura,
em tacor do Departamento de Assuntos umoereuanoe, o crédito estecial de Cr$ 74.489,00 creu-mo e quatro mil, quatrocentos e oitenta e
nove cruzeiros), vara o fim que especifica.

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

<:t.

te Leí ;

seguín-

Art. 19 Fica ° Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
zoucecao e CUltura, em favor co Departamento de Assuntos Universitários,
o crédito especial de crs 74.489,00 (setenta e quatro mil, quinhentos e
oitenta e nove cruzeiros), para atender despesas de exercícios anteriores,
contraídas pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro - Ubéraba,
anteriormente à sua federalízação.
Art. ~ Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de
amuacáo parcial de dotações crçamentárias consignadas no vigente Orçamenta ao subanexo 15.00, a. saber:

crs 1,~8
15.00 -

MJN1STE;RJO DA EDUCAÇAO E CULTURA

15.22 - Departamento de Ensine Fundamental
15.22.0904.2.169 - Assistência Técnica e Financeira a Ineüuuções Comunitárias do Ensino Fundamental
3.2.1.0 - Subvenções Sociais . .
74.489
TOTAL

74.489

Art. 3~> Esta Lei entr-ará em vigor na data de sua publicação, revogadas ao') arsposíçóes em conta-árío.
Brasília, 1 de dezemoro de 1971; 1509 da Independência e 839 da
Icepunnca ,
EMILIo G. MÉDICI
Antônio õettrm Netto
Jarbas G. Passarmno
roao Pau.lO aoe Rei-s

vezzoec
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LEI N.9 5. 748 ~ DE 1 DE DEZEl'.:i1>R:J

DE 1971
Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Ministério da Fazenda, em favor
da Superintendência das Empresas
Incorporadoras ao Património -Nüciotuü; o crédito especial atp- o ltmite de Cr$ ~3.100.000,OO (treze mi~

tnôee e cem mil cruzeiros), para.

Art..

as disposições em contrário.
Brasília, 1 de dezembro de ~971;
1509 da Independência e 83'? da
República.
EMÍLIO

G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso

(J

fim que especifica.

Esta lei entrará. em vigor

3'?

na data de sua publicação, revogadas

LEI N," 5.749 -

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso 1'\a~
010001 decreta e eu sanciono a S~
guínte Lei:
Art. Iv.
Fica o Poder Executivo
autorizado a abrir ao Mlnistérto da
Fazenda, em favor da Supertntendéncía das Emprêsas Jncor-roradas ao
Patrimônio Nacional, o crédito espc-

cíal até o limite de Cr$ 13.100.000,00-

(treze milhões e cem mil cruaetros)
para atender despesas admintstratívas das Emprêsas Rádio Naoíonaj e
TV-Rádio Nacional de Brasília.
Art. 29.
Os recursos necessártoa
à execução desta lei decorrerão de
anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 28.00 - Encargos Gerais da União, à conta do Projeto 28.02.18.00.1.024 - Provtsao para o Atendimento de Eventuais Insuficiências em Dotações Orçamentárias dos Podêres Legislativo, Judiciário. e Executivo.
LEI N'? 5.750 -

DE

DE 1.0 DE DEZEMBRO

DE 1971

Altera o artigo 407 do Decreto ·lei 1/11
1.004, de 21 de outubro de 1969 tCódigo Penal) .
O Presidente da República
FaÇO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 19. O artigo 407 do Decretolei nv 1.004, de 21 de outubro de 1969,
alterado pelas Leis nvs 5.573, de te
de dezembro de 1969, e 5. 597~ de 31
de julho de 1970, passa a vigorar com
a seguinte redação:
u Art. 407.
nste código entrará em vigor no dia 19 de janeiro
de 1973."
Art. 2.9 Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasilia, 19 de dezembro de 1971;
1509 da Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G.

Alfredo

2 DE

MÉDICI

Buzaid

DEZEMBRO DE 1971

Autoriza o POder Executivo a abrir créàito suplementar utilizando como
recurso c excesso de' arrecaaoçac pretnstc vara o corrente ecercãcto e àá
outras -promaencías,

o

Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 19 E' o Poder Executivo autorizado a abrir. crédito suplementar
ao Orçamento da União, aprovado pela Lei nc 5.628-, de 1 de dezembro
de 1970, até. o limite de Cr$ 2.005.916.000,00 (dois bilhões, cinco milhões,
novecentos e dezesseis mil cruzeiros), consignado, inicialmente, ao subanexo
'l8.00 - Encargos Gerais da União, conforme a. especificação seguinte:

crs
28.00 28.02 -

ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO

Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e. Coordenação
Geral

1,00
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28.02.18.00.1.024
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Provisao para o Atendimento de Eventuais Insufícléncías em Dntaçóes Orçamentárias dos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo
Reserva de Contdngêncía
.
Total

.

2.005.916.000
2.005.916.000

Art. 29 E' o Poder Executivo autorizado a distribuir a importância
prevista no artigo anterior, mediante créditos suplementares às unidades.
orçamentárias, na forma do item I do art. 69 da Lei nv 5.628, de I de dezembro de 1970.
Parágrafo único. A autorização dêste artigo é acrescida à constante
do art. 69 da referida lei.
Art. 39 Fica o Poder Executivo igualmente autorizado a complementar
o crédito especial de que trata a Lei nv 5.723, de 26 de outubro de 1971,
destmado a atender despesa com o recolhimento da contribuição da União
para o Programa de Formação do Patrírnõnlo do .Servidor Público, até o
Iírmte de C:rS lOO.OOO.üOO,OO (cem milhões de cruzeiros), utilizando como recurso o cancelamento parcial de igual Importância no Projeto 28.02.18.00.1,024
- Provísâo para o Atendimento de Eventuais Insutíciêncías em Dotações
Orçamentarías elos Pocêres Legislativos, Judiciário e Executivo.
Art. 49 Os recursos necessàrtos à abertura do crédito autorizado, no
art. 11) desta Lei provirão do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercícío, em conformidade com o disposto no § 39 do art. 43 da
Lei nc 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5'" Esta Lei entrará em vigor na cata de sua pubncaçâc, revogadas as disposições em contrário,

Bras1lia, 2 de dezembro de
República.

1971; 1509 da

Independência e 639 da.

EMÍLIO G. MÉDICI

Antônio Delfim Netto
JOão Paulo dos Reis VeUoso

LEI

N9

5.751 -

DE: 2 DE DEZEMBRo DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abri1 à Justiça Eleitoral, em favor do Tribunal:
"Regional Eleitoral do Píaui, o credito especial dEJ Cr$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil cruzeiros), para o tmi que especifica.

o

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:

Art. 19 11:: o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça Eleitora!, em
favor do Tribuna! Regional Eleitoral do Píaur, o credito especial de
C~ 24.000,00 (vinte e quatro mu cruzeíros.i , para atender despesas de
exercícíoa anteriores.
Ai·~. 29 Os recursos necessártos và execur ão desta Lei uecorrerâo ele
anulação parcial de dotações orçamentarras consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 07,00, a saber:

crs
07.00 -

1,00

JUSTIÇA ELEITORAL

07.01 - Tribunal Superior Eleitoral
Atividade - 07,01.01,06.2.001
3 1.5,0 - Despesas de Exercícios Anteriores

ua.nnn.
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Art 3'-' Esta Lei entrará em vigor I1!t data de sua publícaçâo, revogadas

as disposições em contrario.
Brasília, 2 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 83(,1 da
República.

EMi1.IO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

Antonio Delfim Netto
Joito Paulo dos Reis VelloSC

LEI Nº 5.752 -

DE 2 DE DEZEMBRO DE 1971

Autoriza o Poder Executivo a abrir a Just'lÇa Eleitoral, em favor do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso, o credito esp9Cial de Cr$ 4.600,Oa
(quatro mil e seiscentos cruzeiros). para o fim que espectttca,

o Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 19 F1(.;.a o PoJeI Executivo autorizado a abrir à Justiça leítoraí,
em favor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, O crédito especial

de

era

4.600,00 (quatro mil e seiscentos cruzeiros), para atender despesas
'

de exercícios anteriores.

Art. ')l! Os r~ursos necessários à execuçac desta LeI decorrerão de
anulação parcial de dotações orcamentanas consignadas no vigente Orçamento ao suba.nexo 07.00, a saber:

crs
07.00 -

1,00

JUSTIÇA ELEITORAL

C'.11 -

Tribunal Regional Eleitoral
Grosso
Atividade ~ 07.11.01.06.2.022
3.1.2. O - Material de Consumo
3.1.3.0 - serviços de Terceiros
3.1.3.2 - Outros Serviços de Terceiros
TOTAL

Art. 39 Esta Lei entrará em vigor na
as disposições em contrario.

Ca~·:a

de

Mato

.

1,8UO

.

~.wo

.

4.600

de sua publicação, revogadas

Brasília. 2 de dezembro de 1971; 1509 da Jndependencía e 839 da
República.
EMíLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzmd
Ant6nto Delfim Netto

João Paulo dos Reis veztcsc

o

»s Df.:ZEMBRO
DE

o

191i
triênio 1972-1974

1.1 Recursos Ordinários
1.2 Recursos Vinculados
1.3 Operações de Crédito
RECURSOS DE OUTRAS FO"ruS

2.
.

.
.
.

A -

4.022.815.000
2.229.015.000
797.400.000
'996.400.000
8.741.484.000

Programação à conta de Recursos Ordinários

1.1 Distribuida por setores (Inclustve BNDE e Transferências
para o Distrito Federal e Esta-do do Acre)
,
.
1.2: SOb coordenação Central
,
,
.
1.3 Outros Encargos
,
.
Programação ã. conta de llecursos Vinculados......
.
.

2.

1972

1.

DESPESAS POR SETORES

2.361.509.700
824.620.000
I. 006.200.000
9.507.601.200

4.192.320.700

1973

2.685.089.700
846.680.000
I. 012.400.000
10.361. 538.900

4.444.169.700

1974

de 1972

de

------

c-s

previsão

53.517.076.600
18.843.153.000
17.811.630.400

16.862.293.200

da

10.669.314.400
28.610.622.100
1.990.000.000
12.247.140.100
3.864.169.700
10.361.536.900
580.000.000
4.037.446.400

3.542.329.700
9.507.601. 200
650.000.000
4.111.699.500

3.262.815.000
8.741.484.000
760.000.000
4.097.994.200

1973
13.699.&30.900

Art. 39 As despesas de capital programadas com base nos recursos considerados disponíveis, à vista
despesas correntes, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
Aplicações no Triênio

,

.

1972 .
12.764.299,000

Cr$ de 1972
1974
Total do Triênio
14.805.706.600
41.269.936.500

milhões, setenta e seis mil e seiscentos cruzeiros).
Art. 29 Os recursos destinados ao financiamento das despesas de capital,
estimadas no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 19721
1974 são assim distribuídos:

RECURSOS DO TESOURO

.

DE 3

Art. 19 O Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1972/
1974, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 60 da
Constituição e com o artigo 5" do Ato Complementar nv 43, de 29 de janeiro
de 1969, estima, para o período, despesas de capital no montante de
Cr$ 53.517.07tl.600,OO (cinqüenta e três bilhões, quinhentos e dezessete

Lei:

1.

TOTAL

LEI N9 5.753 Orçamento Plurianual de Investimentos para

O Presidente da República
l'\a~'o saber que o Congresso Nacional decreto e seu sanciono a seguinte

Aprova

~

~

w

o

-e

~

i

"o

~

B -

TOTAL DAS DESPESAS POR SETORES

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

1.1 Poder Legislativo

Câmara dos Deputados
Senado Federal
TrIbunal de Contas da UnIão
1 .s Poder Judiciário

Supremo Tribunal Federal
Tribunal Federal de Recursos
Justiça Militar
Justiça Eleitoral .,
Justiça do Trabalho .. ,
Justiça Federal de 1n Instância
Justiça do DIStrito Federal e dos Territórios
1 3 Poder Executivo
.
,

da
da
das
da
do

Aeronáutica
.
:
.
Agricultura
Comunicações
.
Educacão e Cultura (inclusive Fundo
Desenvolvimento da Educação e Salário-

Educação) . ,.", ..." ,.,...; .... , . ".', .... ," ...• , ......" ...

Ministério
Ministério
Ministério
Minfstérío
Nacional

Presidência da República (inclusive Conselho Nacional
.
de Pesquisas)

1.3.1 Dlstrfbuída por órgãos:

.

A conta de Recursos Ordinários

.

, '_~' fi'

do Govêrnc Federal, distribuída por órgãos
Central
.
dos Estados, Distrito Federal e Municípios '"
de Recursos de Outras Fontes
.

DESPESAS POR óRGÃOS

3.

2.1 Execução a. cargo
2.2 Sob Coordenação
2.3 Execução a cargo
Programação à conta

--------196.375.200
45.731. 200
52.136.400
304.337.990

173.974.200
41. 784.100
50.677.600
310.128.200

181. 679.300
38.136.800
49.990.000
308.584·309

31. 093 .100

2.033.844.300
29.535.200

1. 815.437.900

I. 691. 050.100

935.000
390.000
1. 525.700
7.299.100
7.431.600
1. 416.000
5.896.000
4.384.924.300

---

20.432.000
12.141.900
1. 778.100
24.893.400

4.444.169.700

------34.352.000
---

---

18.843.153.000

---

1974
4.292.777.500
3.089.900.000
2.978.859.400
4.037.446.400

----~----

crs de 1972

27.260.700

2.463.000
880.000
1.492.200
8.855.300
7.200.700
1. 375.000
5.676.000
4.125.257.900

25.613.000
11.788.300
1. 726.300
27.944.200

39.127.600

4.192.329.700

1973
3.902.121. 400
2.864.700.000
2.740.779.800
4.111. 699.500
17.811.630.400

2.562.000
2.015.000
8.638.400
6.786.800
5.706.400
1. 200.000
6.068,400
3.951. 850.100

--~--

24.867.000
11.444.900
1. 676.000
32.977000

37.987.900

4.022.815.000

'16.862.293.200

1972
3.568.807.300
2.652.400.000
2.520.276.700
4.097.994.200

Aplicações no Triênio
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846.680.000

216.380.000
218.000.000
172.500.000
239.800.000
400.000.000

I. 012.400.000

92.000.000

10.361.536.900

824.620.000
211.400.000
209.820.000
175.500.000
227.900.000
390.000.000
I. 006.200.000

89.000.000
9.507.601. 200
3.902.121.400
246.940.300
56.229.900
4.300.000
3.800.000
917.119.800
47.500.000
2.626.231.400
2.864.700.000

797.400.000
202.700.000
198.700.000
180.000.000
216.000.000
380.000.000
996.400.000
87.000.000
8.741.484.000
3.568.807.300
236.037.300
52.535.000
4.000.000
3.500.000
831.137.000
46.100.000
2.395.498.000
2.652.400.000

1.3.5 Transferências para o Distrito Federal e Estado do Acre

Mínístérío da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das comunicações
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério dos Transportes
2 2 Sob Coordenação Central
.

'.'

.
.
.
.
.
.
.
.

2.1 Poder Executivo, distribuída por órgãos ........................

2. A Conta de Recursos Vinculados

.

7.781.100
13.420.300
54.517.500
4.036.200
545.929.500
7.660.200
13.029.500
53.331. 000
3.973.700
373.955.500

7.621. 300
12.650.000
55.482.200
3.952.200
281.975.400

48.900.000
2.893.909.800
3.089.900.000

1.012.179.400

268.919.200
60.169.100
4.600.000
4.100.000

------4.292.777.500
-------

-------

---

---

276.101. 000
17.616.000
6.055.700
238.089.500
3.863.400
162.247.300
74.013,900

271.055.500
18.649.100
5.914.300
229.001. 500
3.904.100
158.104.000
70.760.200

246.095.400
21. 990.400
5.736.000
222.154.200
4.114.900
153.617.400
70.009.600

do Exército ." '.'
'.'
'.' ..
da Fazenda
,
.
da Indústria e do Comércio
.
do Interior
.
da Justiça
-.' '~.' .. ! . • • • • • • •
da Marinha
.
das Minas e Energia
.
lV.l.llU::.~e.r.to
ao e-ianejameruo e Coordenação Geral
.ünclusíve Fundação IBGE)
.
Mírustérío das Relações Exteriores
.
.
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e Previdência Social
.
Ministério dos Transportes
.
1.3.2 Sob Coordenação Central:
Fundo de Desenvolvimento de Areas Estratégicas
.
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 'récnológrcc . .
,
.
Consolidação da Capital Federal
.
Desenvolvimento da Educação
.
1.3.3 Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
.
1.3.4 Outros Encargos
~ ..

Ministério
Ministério
Ministério
Minístérío
Mínístér.ío
Ministério
Ministério

~

~
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~
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Os anexos mencionados no art. 49 foram publicados no D.a. de 13-12-71 (Suplemento)

-18.842.1E3.000

17.811.630.400
16.862.293.200

TOTAL GEltAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

.

4.037.440.400

---

76.050.000

87.750.000
240.862.700
83.586.200
149.720.800
600.000
4.0%.000
58.390.000
390.199.300
18.872.400
51.408.300
90.242.300
2.784.669.400

4.111.099.500

70.200.000

---

4.037.446.400

4.097.994.200

DE

35.100.000
35.100.000

.

92.664.000
243.950.900
97.357.100
205.864. eoo
500.000
4.095.000
52.580.0UO
380.884.800
21.932.600
55.238.400
87.157.500
2.799.294.6CO

4.111.699.500

14.805.706.60iJ

---

2.978.859.40D

739.700.000
1.244.700.000

1974
1.105.500.000

~~~~M~"~_

c-s de 1972

TOTAL DA>; DESPESAS DE CAPITAL COM RECURSOS
OUTRA>; FONTES
.

90.558.000
203.044.900
60.191.400
244.385.000
1.500.000
4.095.000
31.530.000
314.014.900
29.934.700
54.627.800
87.636.100
2.906.276.400

4.097.994.200

13.699.030.9DO

2.740.779.800

2.520.276.700
12.764.299.000

684.900.000
1.152.500.000

634.HH)'000
1. 067.100.000

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

COM RESURSOS DO
.

conta de Recursos de Outras Fontes ..

CAPITAL

3.1 Distribuída por órgãos:
Ministério da Aeronáutica
.
Ministério da Agricultura
Ministério das Comunicações
Ministério da Educação e Cultura
Mtntstérto da Fazenda
Ministério da Indústria e do Comércio
Ministério do Interior
Ministério da Marinha
Ministério das Minas e Energia
Ministério tia Saúde
Ministério do Trabalho e Previdência Social
Ministério dos 'I'ransportes
3.2 Sob Coordenação Central:
Fundo de Desenvolvimento de Áreas Estratégicas
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

3. Despesas

TOTAL DAS DESPESAS DE
TESOURO

.Ó; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Programa de Integração Nacional
Programa de Redistribuição de Terras e Estímulo e Agroindústria
do Norte e do Nordeste - PROTERRA
.
Formação de Reserva Monetária
.
2. 3 Transferências para os Estados, Distrito Federal e Municípios
.
(participação em impostos da União)

1973
1. 027.300.000

1972
951.200.000

Aplicações no Triênio
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Art. 49 As despesas de capital com recursos do T-esouro Nacional, e.
serem mcluídas nos Orçamentos Anuais para os Exercícios Financeiros de
1972, 1973 e 1974, são discriminadas em conformidade Com os Anexos mtegrantes desta Lei.
§ 11l No transcurso de cada exercício, as importâncias consignadas
aos projetos e atividades, constantes dos Anexos poderão ser alteradas em
decorrência de créditos adicionais, abertos em conformidade com leis autorízativas .
§ 2? As importâncias referentes aos Exercícios Financeiros de 1973
e 1974 estimadas a preços de 1972, serão corrlgtdaa monetàrlamente por
ocasíao da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes· àqueles
exercícios .
Art. 5? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1971; 150'? da Independência e 83" da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Márw Gibson Barbosa
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
F. Rocha t.aoõa
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

LEI NQ 5.'154 -

DE 3 DE DEZEMBRO DE 1971

Estima ;~ Receita e tísa a Despesa da União Para
Financeiro de 1972

o Exercício

o Presidente da Rcpúblíce
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a,
seguinte Lei:
Art. til O Orçamento Geral da União para o Exercício Financeiro de
1972, composto pelas receita e .ct,:spesa_ do Te~ouro Nacional e pelas receita
e despesa de órgãos da Admtnístração Indl~et~. estima a Receita Geral
em Cr$ 34.935.431.6()(),OO (trinta e quatro bl1h~es, novecentos e trinta e
cinco milhões, quatrocentos e trinta e um míl e s~iscentos cruzeiros).
inclusive, Cr$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta mIlhões de cruzeiros)
relativos a operações de crédito a realizar e fixa a despesa em igual.
importância.
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Ar~. 29 A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos,
rendas e outras Receit tS Correntes e de Capital na forma da legislação

em vigor, relacionada no Anexo r com o seguinte desdobramento:
L RECEITA DO TESOURO
1.1 RECEITAS CORRENTES
31. 416.279.900.00
Reçetta 'I'rtbutárta
29.051.282'. O-oO,DO
ReC'J1ta Patrimonial
"...
24.511.100,00
Receita Industrial ,.. . . .
69.506. 200.ÜO
'I'ransrerênciaa Correntes
1. 891. 400.700,00
Receitas Diversas ...-. . . . . . . . . . .
3'nr. 579. 9'DO.OO
1.2 RECEITAS DE CAPITAL..............
760.520.100.00
Operaçõe-s de Crédito
760.000.000.00
outras Receitns de Capital
520.1üD,O'J'

------

TOTAL

.

2. RECEITA DOS óRGAOS
INDIRETA

DA

32.178.800.000.00

ADMINISTRAcAO

(exclusivo transferências do Tesouro)
2.1 Receitas Correntes ...••..•....•.................
2.2 Receitas de Capital
.
TOTAL
.
TOTAL GERAL

,

.

2.559.219.000,00
199.412:600.00
2.758.631.600,00
34.935.431.600,00

Art. 3Q A despesa será realtzada segundo a díscrlminacâo do Anexo II,
que apresenta a sua cornpcstcão por Setores e por órgãos. conforme o
seguinte desdobramento sintético:
A -

DESPESAS POR fETORES

1. Programação à conta de Recursos do Tesouro
32. 17.s.800.()OQ,OO
l.1 Recursos Ordinários ..... 20.323.142. GaO,OO

Dlstrfbuida por Setores
(inclusive BNDE, Transferências para o Dístríto
Fed zra.I e E'stados do
Acre E' Guaua bara \ ... 13.075.834.000.00
Soh Coordena cão Central .
2.166.665.200.00
Outros Encargos <inclusive
Inativos e Pensionistas
Civis e Míjitares)
4.B40.642.800,00
Prt"'IT"""""" rl ~ Formooâr- do
Patrimônío do Servidor
Público
.
240.000.000,00
1.2 Recursos Vinculados
. 11.853.658.000,00

Execução a cargo do Govêrno Federal, distribuída por órgãos...... ....
Sob Coordenacâo Central.
Execucão a cargo elos Estados. Distrito Federal e
dos Municípios

4.210.320.400.00
2.652.4DQ.OOO,OO
4.900.f!37A;OO.OO

2. Programacão à conta de Recursos Próprios da
Administração Indireta

2. '158.631. 600,00

TOTAL DAS' DESPESAS POR SETORES......

34.935.431.600,00
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DESPESAS POR oRGAOS
1. A conta de, Recursos Ordinários
1.1 Pode:' Legislativo
Câmara dos Deputados..
Senado Federal
Tribunal de Contas da

União

.

1. 2 Poder Judicíár!n
Suprem) Tribunal Federal
Tribunal Federal de Re-

cursos

.

Justiça Militar
.
Justiça Eleitoral
.
Justiça do Trabalho
.
JUs!iG~ Federal de P Ins-

tância

.
.
13:O.910.<lOO,OO
89.148.300,00
30.405.300,00
.
17.738.300,00

.

22.210.900.00
15.109.400,00

1.3 Poder Executivo

.

1.3.1 Distribuída por ór1l.626.004.S00,00

............••.

Presidência da República ünclusive
Conselho
Nacional de pesquisas)
Mítrístérío da Aeronáutica
.
Ministério da . Agricultura ... , . , ....
Ministério d2S Comunicações . , , ...
Ministério da Educacâc e Cultura
ünclustve
Fundo
Nacional do Desenvolvimento da
Educação e Salárío-Educaçâo)
Ministério do Exército
.
Ministério da Fa-

aenda

.

Ministério da Indústria e do Comércio
Ministério do Inte-

rior

.

Ministério da Justiça
.
Ministério da Marinha
.
Minístérto das Mi-

148.933.4<)0.00
1.097.120.800,00
11'8.871. 400.00
391 .'800.000.00

1. 811.400.300,00
2.349.942.600,00
<314.874.500.00
~O

.445 .900.00

686.486.400,00
163.812.900,00
1.202. 384.7DO.00

e Energia ...

185.537.600.00

Ministério do Planejamento e Coordenação Geral (incluslve Fundação
IBGE)' .........
Ministério dar Relações Exteriores ..
Ministério da Saúde

156.247.500,00

118.8

324.365.<300,00

22.622.400,00
26.482.800,00
76 .1J49.800,00
144.052.000,00

Justiça do Distrito Federal e dos 'I'errltóríos .

gão>

20.323.142.000,00
250.463.600,00

230.000.ll00,OO
400. 185.5{)0,OO

19.748. 342.800,Gll
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Ministério do Trabalho e Prevídênela Social

224. 988.80.fr,OO

Minístérío dos Trans-

portes .'.........

1.502.972.500,00

:í..3.2 8,ob
_ Coordenação
central
.....•

2. 166.{)65.2'ÜO,OO

Fundo de Descnvolvímenôo de Areas
Ed.ratégicas
Fundo Nacicnc 1 de

202.700.000,00

Desenvolvlmcnto
Cíentif'co

e

'I'ec-

nológtco ..
Cor-soüdaçâo da Ca-

198.'70'Ü.

lJital Pedernl .....
Desenvolvimento da
Eduoacâo
Reserva - de Ccntdngêncta
1. 3. 3 Eczico Nacional do
Desenvolvimento
Econômícc

ono,ao

180.000.000,00

216.000.000,00
1. 369. 2B5. 20'0,00
380.000.000,00

1.3.4 outros Encargos (in-

custve Inativos e
Pcusíonistas Civis e
Militares)

4.840.0642.800,00

1.3.5 'I'ransferêncía para
o Díscrtto Federal,
Estados c1J Acre Q
t.ruanabal'a "'" ..

485.000.000,00

::'.3.6 Programa de Forma-âo do Patvimôdo Bervidor Público.

240.000.000.00

-----

2. A conta de Recursos Vinculados
2 1 Poder Executivo, distribuida por órgãos .", ... "...

Mínísõcrío da Aeronáutica
Ministério da Agricultura
Ministério das Ccmunícacôes ..... ".... , ..... , .
Ministério da Marinha ..
Ministério das Minas e
Energia ... , ... "
Ministéno do Trabalho e
Previciênc-a Soei 11 "... ,
Ministério dos 'I'ranspor-

tes

..

2.2 Sob Coordenação Central.
Programa de
Nacional .,

Integração
;, '
.

11,853.658.000,00

4. 2Hl. 32tfk400.00
277.712.300.00
58,180.000,00
4.000 000.00
3.500.000.00
977 .492 .500.00
46.100.000.00
2.843.335.600,00
2.652.400 .00'0,00
951.200.000,00
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Programa de Redístríbuíçao de Terras e Esnmuío
à Agroindústria do Norte
e Nordeste
PRQ'lERRA

Formação de Reserva. Monetáríc
2.3 Transferência para OE Estados, Distrito Federa! e
Mumcrpios tparuíc.paçâo
em impostos (la Uníão) •

634.100.000,00

1.'067,1'Üo-.OOO.OO

4.990.937.600.00

TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO
32.176.800.000.00

'lESOURO
3. Despesas à conta de. Recursos Próprios dos ór-

são, da Admíníatraçâo Indireta

,

2.758.631.600,00

TOTAL DA DESPESA POR óRGÃOS.........

34.935.43L600,CO

Parágrafo úníoo . A despesa dos órgãos da Administração Indireta
realizada com concursos por êles diretamente arrecadados, será díscrtm'nada
em seus orçamentos próprios. aprovados em conformidade com a legislação
vigente. os quais deverão apresentar a mesma forma do Orçamento Geral
da União e conter as discrtminações por programas, subprogramas, projetos
e atividades constantes do Anexo lU desta Lei.
Art. 4'1 O Poder Executivo, no interêsse da Administração, poderá
designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades
Orçamcntáriaa.
Art. 5° Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias
para ajustar os díspêndíos ao efetivo comportamento da Receita.
Parágrafo único. Durante e execução orçamentária, fica- o Poder
Executivo autorizado a realizar operações de crédito, por antecipação da
Receita, até o limite previsto na Constituição.
Art. 6<;' Fica o Puder Executívc autorizado a abrir créditos suplementares,
mediante utf'Izacão das recursos adiante indicados, até o Iimíte correspondente a 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada nesta lei, com as
seguintes finalidades:
I - atender insuttciência nas dotações, especialmente as relativas a
encargos com pessoal, utilizando, como recursos, a Reserva de
Contingência:
11 - atender programas financiados por receitas com destinação específica, utilizando, como recurso, .0 definido no § 39 do art. 43 da
Lei nc 4.320. de 17 de março de 19,64. dispensados os decretos de
abertura de créditos nos casos em que a lei determine a entrega,
em forma automática, dos produtos dessas receitas aos órgãos,
entidades ou fundos a que estiverem vinculados;
IH - atender insuficiência nas dotações atríbuídas a órgãos que exerçam atividades econômicas, utilizando, como recurso, a diferença
entre as receitas por êles auferidas e recolhidas ao Tesouro Nacional e as estimadas nesta lei;
IV - atender insofic'êncta nas dotações destinadas a programas prioritários, utilizando como recurso as disponibilidades caracterizadas
no item HI do § 19 do art. 43 da Lei nc 4.320, de 17 de março de
1964.

Art. 70 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito
e colocar letras e outros titulas de sua responsabilidade, até o lírnite de
Cr$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta milhões de cruzeíros) .
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Parágrafo único. Inclui-se no montante autorizado neste artigo a colocação dos referidos titulas junto ao Banco Central do Brasü, de acordo com
o qUE; preceituam os ~§ 19 e 29 do 8Xt. 49, da Lei nv 4.595, de 31 de dezembro
de 1064, bem como o § 29 do art. 79 do Decreto-lei no g6. de 30 de dezembro
de 19f:i.6.

.ert.. 89 Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1971; 1509 da' Independência e 839 da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Alfredo Buzaid
Aâolberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
L. F. Cirne Lima
Jarbas G. Passarinho
Júlio Barata
J. Araripe Macêdo
F. Rocha Lagôa
Marcus Vinicius Pratini de M.oraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis v euoeo
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

Os anexos mencionados no art. 2° foram publicados no D.O. de 14
de dezembro de 1971 (Suplemente).
LEI N.Q 5.755 DE

DE

3

DE

DEZEMBRO

1971

Isenta do pagamento dos impostos
predial e territorial urbano c de
transmissão, no Distrito Federal,
imóveis adquiridos por oomponentes da Fôrça Expedicionária Brasileira.

O Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 E' isento do ímpõsto predial e territorial urbano de que trata o artigo 3.° do Decreto-lei '1.° 82,
de 26 de dezembro de 1966, que regula o Sistema Tributário do Dlstrtto ,Federal e dá outras providencias,
pelo prazo de 10 (dez) unos, a contar da publicação desta lei, o imóvel residencial e com êsse fim utilizado por componente da Fôrça Expedícíonézía Brasileira como proprâetério, promitente comprador, cessionário da promessa ou como titular
do direito real de usufruto, uso ou
habitação.

Art. 2.'" E' isenta do Impôsto de
'I'ransmíssâo de que trata o arbigo 3.°
do Decreto-lei D.O 82, de 26 do dezembro de 1966, a aquisição do primeiro imóvel, ou direitos a êle relativos, por componente da Fôrça Expe..
dícíonárfa Brasileira, destinado a l'e~
sidência própria ou à sua construção.
Parágrafo único. Para a Isenção
de que trata êste artigo é estabelecido o limite máximo corresponden..
te a 250 (duzentos e cinqüenta) ~êzes
o valor do salárto-mínímo mensal vi"
gente no Distrito Federal, ~ época da
aquistçâo, devendo ser cobrado o tmpôsto de transmissão sôbre o exce..
dente quando o valor da aquisição
ultrapassar êsse limite.
Art. 3.° São considerados componentes da Fôrça Expedicionária. Brasüeíra, para os efeitos desta Lei, os
que houverem prestado, efetivamente,
serviço de guerra no Exército, na
Aeronáutica, na Marinha e na Marinha Mercante, nesta última a partir
do primeiro torpedeamento de navíoa
em águas territoriais brasileiras.
Art. 4.° Para a concessão dobene-'
Iíclo de isenção do lmpôsto de trana-
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missão, o interessado deverá anexai!
guia de transmíssão:
I ~ declaração, com firma reccnhecída, de que não gozou dos favores uma única vez; e
II - certidão, passada por a utortdade competente, que consigne expressamente haver o interessado,
efetivamente, prestado serviço de
guerra.
§ 1.0 O benefício da isenção do Impôsto predial- e territorial urbano será
requerido pelo interessado que apresentará o documento a que se refere
o item I dêste artigo, bem como declaração de que o imóvel serve para
sua residência.
§ 2.° No caso de falsidade ou ínexatidão das declarações a que se re ..
fere êste aetigo. o declarante ficará
sujeito ao pagamento dos impostos
devidos, com multa de 50% (ctnqüenta por cento).
Art. 5,° São extensivos os favores
da presente lei à espôsa e <t<1S filhos
menores dos mortos em ação e dos
que morreram, cívts e militares, em
conseqüência dos torpedeamentos sefridos pelos navios brasileiros durante a última guerra.
Art. 6,° Os beneficios p-evístoe
nesta lei são extensivos à Associação
dos Ex-Combatentes do Brasil - Se ..
ção de Brasília - com referência ao
imóvel destinado à sua sede no Distrito Federal.
Art. 7.° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as dlsposíçôes em contrárIo.
Brasília, 3 de dezembro f.e 1971;
150,° da Independência e 83. 0 da
República.
EMíLIO G, M:éDICI

Alfredo Buzazd

LEI N9 5.756 -

DE 3
DE 1971

DE

DEZE:MBRO

Dispõe sobre o Ensino no Exército

O Presádente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
T1TULO I

Das Finalidades e Características do
Ensino no Exército

Art. 19 O Exército manterá sistema
próprio de Ensino Militar com a fi-
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nalidade de proporcionar a seu pessoa!, da ativa e da reserva, a capacítacâo para o exerctcío, na paz e na
guerra, dos cargos e funções previstos
em sua organízaçâo.
Art. 29 O Ensino Militar obedecerá
a um processo continuo e progressivo
constantemente atualizado e aprimo~
rado, de educação sistemática, que se
estenderá através da sucessão de fases
de estudos e práticas, de exigências
sempre crescentes, desde a ímciaçâo
até os padrões mais apurados de cultura profissional e geral, imprescindíveís aos altos chefes militares.
Art. 39 O Ensino Militar desenvolver-se-á segundo 2 (duas) linhas distintas:
I - Ensino Militar Bélico, destinado
ao preparo e adestramento do pessoal
Incumbido do planejamento, preparação, direção e realização das ações
que, no quadro do Exército, interessam à Segurança Nacional;
II - Ensino Militar Técnico e Científico. destinado ao preparo e adestramenta do pessoal para pesquisa técnica e científica e obtenção e produçâc dos meios materiais, índispensàveis ao equipamento do Exército, e:
ainda para o tratamento da cíêncla
e da tecnologia, tendo em vista a
Segurança Nacional.
Art. 49 Para os efeitos desta lei,
entendem-se como atividades de ensino no Exército aquelas que, pertinentes ao conjunto integrado e indissolúvel do ensino e pesquisa, realizamse nos Estabelecimentos de Ensino,
Institutos de Pesquisa e outras Organizações Militares que tenham tal
Incumbêncía..
Parágrafo único . Consideram-se,
também, atividades do Ensino Militar os cursos e estágios julgados de
Interesse do Exército, feitos por militares em organizações estranhas ao
Exército, militares ou civis, nacionais
ou estrangeiras,
.
Art. 5'-1 O Exército mtnístrará, também, ensino para assegurar assistência
educacional a filhos e órfãos de milítares e preparar candidatos à matrícula em Estabelecimentos de Formação de Oficiais e Sargentos.
Parágrafo único, O Exército proporcionará ensino supletivo como colaboração cívica e para qualifícaçào de
mão-de-obra de reservístaa.
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TíTULO

II

Da orçonseaçõo do Enstno Militar
CAPíTULO I

Dos Ttpos de Bnsmo Militar
Art . 6\" Distinguem-se 2 (dois) tipos

de Ensino Militar:
I - Ensino Fundamental, destinado
a assegurar base humanística, ülosofica e cíenttf'tca ao preparo militar e
ao desenvolvimento da cultura geral
dos Quadres;
II - Ensino Profísstonal, destinado
à preparação e ao adestramento mthtar, técnico e cientifico dos Quadros.
Art. 7º A Instrução Militar é a parte
do Ensino Profissional atinente ao
adestramento dos Quadros e da
Tropa.
CAPiTULO II

Das M odalidadi9s de Cursos do
Ensino Militar

Art. 89 O Sistema de Ensino Milltal' será constatmdo das seguintes modalidades de cursos:
I de Formação ou Graduação,
estes referentes ao Ensino 'I'ecmco e
Cientifico e aqueles ao Ensino Bélico,
ambos de caráter básico, visando ao
exercicto dos cargos ou runçóes r;ecuüares aos primeiros postos ou graduações da hierarquia militar;
II - de Especialização, destinados
à habilitação para cargos ou funções
cujo exerctcto exija conhecimento e
pratica especiais;
III de Extensão, destinados a
complementação de conhecimentos e
técnicas adquiridas em cursos ante-

rrores:
IV - de Aperfeiçoamento, destinados à atuahzacáo e ampliação de conhecimentos necessários ao exercicío
de cargos ou funções próprias de postos ou graduações superiores;
V - de Pós-Graduação, que sucedendo aos cursos de Graduação, destinam-se à capacitaçao para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa
cienttfíca e tecnológica, bem como à
complementação do ensino especializado;
VI - de Altos Estudos Militares,
destinados à seleção e à conseqüente
capacitação para o exercício dos Grandes Comandos terrestres e chefias da
Alta Administração do Exército, bem
como para o desempenho de cargos de
direção setorial incumbidos da elaboração de programas de pesquisa

tecnológtca e de produção de material
bélico.
S 19 Os cursos e seus currículos serão organizados de maneira a propiciar a necessária habilitação para o
exercício dos cargos ou funções militares.
§ 2° Nos cursos de Pormaçao e Graduação, a aprovação em tódas as disciplinas de um ano constitui condição
essencial para a promoção ao ano
seguinte.
S 3° A aprovação nos cursos de Aperfeiçoamento de Oficiais e Sargentos,
constitui condição essencial para a
promoção aos postos e graduações
superiores, dos respectivos Quadros.
§ 4'·' A aprovação no curso de Altos
Estudos Militares constitui condição
essencial para o acesso a General.
CAFÍTULO IH

Dos Graus do Ensino Militar
Art. 99 O EnSInO Militar compreende 3 (três) graus:

-

elementar
médio
supenor.
Art 10. O Ensino Militar de grau
elementar, ministrado na Instrução
militar. visa capacitar o soldado e o
cabo ao desempenho de tunçoes mtcgrantes de uma quallticaçào militar.
Art. 11. O Ensino Militar de grau
médio, abrangendo as modalidades de
Formação, Aperfeiçoamento e Extensão, é constituído de ;>. (dois) cictos ;
I - o' primeiro destina-se à formação e ao aperfeiçoamento dos Sargentos para o exercrcic dos cargos ou tunçóes próprios de qualincaçôes militares correspondentes a suas graduações;
11 - o segundo destina-se à habilrtaça o dos Primeiros-Sargentos e Subtenentes para o ingresso nos Quadros
de Oficiais de Acmírustração e de
Oficiais Especiahstas,
Art. 12. O Ensino Militar de grau
superior compreende 3 (três) ciclos:
I - O prtmeirc abrangendo as modalidades de cursos oe Formação ou
Graduação, Especializaçao e Extensao,
capacita ao exercício dos cargos ou
funções privativas de Oficial Subalterno e Capitão. previstas n05 Quadros
de Organização:
Il ~ o segundo, abrangendo as modalidades de cursos de Aperfeiçoamento, Pós-Graduacao, Especialízaçáo
e Extensão, capacita ao exerciclo dos
cargos ou funções privativas de Ofi-
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cial Superior, consignadas nos Quadros de Organlzaçâo:
III ~ o tercetro, abrangendo o
curso de Altos Estudos Militares, capacita, u Oficia: ac exercido dos cargos
ou funções previstos no QuaJH) de
Estado-Maior da Atava e no Quadro

de Onctais-Genera.is ,

Arr . 13. Cada clero Cio Ensino Militar de grau superior c' mpreenderà a
reaüaacâo de cursos. per ele abrangidos, seguidos compulsõrtamente. de
perrodos de aplicação re.snzados, conforme o caso, em Corpc de Tropa, Instituto de Ensino e Pesquisa, Estabelecimento Industrial, Estado-Maior e
outras Organizações Militares adequadas.
CAPÍTULO IV

Das Comissões de MatTicula nos
Diterentes CUTSOS

Art. 14. A matricula nos cursos de
Formação ou Graduação será concedida ao brasileiro que, concluído o
ensino de 10 grau, no caso de curso
do Ensino Militar de grau médio, ou
o ensino de 2" grau, no caso de curso
do Ensino Militar de grau superior,
habilite-se mediante concurso, satisfeitas as d-emais exigências da Iegislaçào vigente.
Pa rágrato único. Serão também
matriculados, nos cursos profissionais
de Graduação. os militares com o curSO de Formação de Oficial que, para
tanto, se habilitem mediante concurso.
Art. 15. A matrícula nos cursos de
Especialização será feita mediante
requerimento do interessado ou compulsórlamente, considerando-se, em
um e outra caso, o mterêsse do Exército.
Parágrafo único, Em cada ciclo, o
Oficial se poderá fazer um curso de
Especiahzaçáo, devendo o curso do
ciclo mais elevado ter correlacào com
o anterior.
"
Art. 16. A matricula nos cursos de
Extensão, considera. dos os graus e
ciclos de ensino, será, de preferência,
concedida aos militares que a requeiram.
Parágrafo único. Quando as vagas
não forem preenchidas por candidatos
voluntários, a matrtcula será feita
compulsoriamente, considerados os interêsses do Exército.
Art. 17. A matricula nos cursos de
Aperfeiçoamento será concedida aos
militares que, tendo realizado o período de aplicação, após o término de
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curso de Formação ou Graduação,
satisfaçam às exigênotas da legislação
militar.
Parágrafo único. O adiamento de
matrrcuta nos cursos de Aperfeiçoamento, por mais de duas vezes, eliminara, definitivamente, o direito do
militar à matricula.
Art. 18. A matrtcuta nos cursos de
Pós-Graduacao seta concedida aos
Oficiais aperfeiçoados que a requeiram
e satisfaçam as exigencras de seleçao,
observadas as respectivas especialtdades técnicas e os mterêsses do
Exército.
Parágrafo único. Eventualmente,
poderão ser matriculados nos cursos
de Pos-Graduaçâo rJS candidatos CIvis
que preencham as condições préviamente estipuladas.
Art. 19. A matrícula no curso de
Altos Estudos Militares será concedida a Capitães aperfeiçoados. e a
Majores, em tunçâo da classrncação e
da menção obtidas no curso de Aperfeiçoamento ou-que. não tendo con-

seguido a ciassffrcaçao e a mencao

exigidas, sejam aprovados e crassittcados em Concurso de Admíssao, sattsrenas as demais exigências da JegtsIaçào em vigor.
~ 19 Em ambos os casos, a matricula
depende de o Oficial ser considerado,
pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, mora. e profissionalmente apto
para etet.iva-Ia.
~ 29 O Oficia] chamado para matricula no curso de Altos Estudos Militares, em virtude do resultado alcançado no curso de
Aperfeiç-oamento,
poderá requerer adiamento áe matrícula, por duas vêzcs, par motivo excepcional, assim julgado pela autoridade militar competente.
~ 3° O candidato a-o curso de Altos
Estudos Militares Que, submetendo-se
ao Concurso de Admissão, fôr inabilitado por duas vezes perderá defínttívamente, o direito à matricula.
CAPÍTl:nO V

Das Psciüiariâcuies do Ensino do
Pessoal da Reserva

Art. 20. A progressão do Ensino
Militar dos Quadros da Reserva será
intermitente.
Art. 21. Os Quadros ria Reserva
estão obrigados, sempre que o Ministro do Exército julgar necessário, a
realizar estudos teórtcos e participar
de exercícios de aplicação, visando ao
aperfeiçoamento e atualização dos
conhecimentos militares, bem como à
sua capacitação para o exercício das
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funções dos POSUlS e graduações superiores.
Art. 22, O pessoal da Reserva,

quando convocado para atender situações de emergência, de

calamidade

pública ou de guerra, rececerá preparo
de atualização, de caráter prático.
TÍTULO

Do Ensino

«e

1ÇI e 29 Graus

Art. 23. O ensino a que se refere o

e observadas as peculia.ndades a êle

orientar-se-a

pelas

dire-

trizes emanadas da legfslaçâo federal

específica.
Art. 24. O cnsrno supletivo a que

se retere o parágrafo único do art. 5u

será ministrado com a cooperação do
Mtnístéríc da Educação e Cultura e
dos Governos dos Estados e Territó-

rios.

Art. 25. Os cursos de formação de
mão-de-obra industrial realizar-se-âo
em escolas de apreudtzagem instaladas, de preferência, em Estabelecimentos Fabris Militares ou, mediante
convênio, em entidades civis.
TíTULO IV

Das Atriouiçôes e Prerroqatmas na
Administraçáo do Ensino no Exército

Art. 26. O Ministro do Exército estabelecerá a política de Ensino, mediante diretrizes baixadas. aos órgãos
responsáveis pelo seu planejamento e
execução.
Art. 27. Ao Estado-Maior do Exército compete, de acôrdo com a política definida pelo Ministro do Exército, expedir diretrizes traçando as
linhas gerais do Ensino Mtütar ,
Art. 28. O Departamento de Ensino
e Pesquisa, como orgao central da
administração do Ensino no Exercito
e de acôrdo com diretrizes a que S~
refere o artago anterior, dirigirá seterrajmentc as atividades do ensino no
Exercito, excetuada a Instrução Militar ministrada nos Corpos de 'I'ropa
que será da responsabilidade dos Comandos de Exército e Militares de
Area ,
TÍTULO

Ci\PíTULO II

Da Vzgéncza da Lei

III

art. 59 da presente lei, em princípio
inerentes,

Parágrafo único. O Min1stro do
Exército, até a implantação definitiva
das disposições desta lei, poderá expedir os atos que se fizerem nccessarios à sua execução.

V

Das Dísposiçôee Finats
CAPÍTULO 1

Da Regulamentação da

t.«

Art. 29. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
SO (noventa) dias.

Art. 30. Esta Lei entra em vigor na
data de sua pubücaçáo, revogadas as
disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 839 da
Ecpública,
EMÍLIO

G. MÉDICI

ononao

Geise~

Jarbas G. Passarinho

LEI N° 5.757 -

DE 3 DE DEZEMBRO
DE' 1971

Bstobetece regime de gratijicc!'ção ao

pessual à disposição do FUNRURAL
e dá outras providências.

O Presidente da República
Faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O vencimento ou salário
do cargo ou emprêgo efetivo ocupado pelo servidor pôsto à dISPOSIÇão do
[l'tJNRURAL pelo INPS ou por órgâc
federal, estadual ou municipal, continuará sendo pago pelo órgão de
origem, que haverá do FUNRURAL a
Importância correspondente à despesa
realizada com êsse pagamento.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo aplica-se ao pessoal cujas relações de emprêgo são regtdas pela
Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 2. 0 Os servidores postos à disposição do FUNRURAL, na forma do
artigo anterior, farão jus à gr-rtrticação especial fixada em tabela aprovada anualmente pelo Presidente da
República mediante proposta co Mimstro do Trabalho e Previdência Social encaminhada através do órgão
Central do Sistema de Pessoal.
Parágrafo único. A gratificação eapecíaí de que trata. êste artigo será
fixada e concedida tendo-se em ccnta:
a) a exigência
de 40 (quarenta)
noras semanais de trabalho;
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b) a natureza específica das atrtbuições, a formação profissional exígada e o nível hieràrquíco; e

C) a correspondência

das

atrfbul-

çôes com as dos ocupantes de cargos
em comissão ou funções gratificadas
equivalentes, no Serviço Público Federal, que estejam em regime de- tempu Integral e dedicação exclusiva.
Art. 3.° A gratificação a que 56
refere o artfgo 2.° será tncorporacla.
para exclusivo efeito ele aposentadoria e pensão, aos vencimentos aos servidores da administração "ederal, di...
reta ou Indireta, requisitados pele
FUNRURAL, incidindo sôbre ela os
percentuais de contrfbuíção pJ.ovide:tt....
cíáría ,
Parágrafo trmeo. A incor-ooraçâc
de que trata este artigo será feita à
razão de 1/30 (um trinta avos) da
gratificação por ano de efetivo exercíero no J:I'UNRURAL.
Art. 4." Será obrigatória, a. partir
do mês de janeiro de 1972, para os
conteibulntes do F'UNRURAL a. que
se refere o artigo 15, item I, alíneas
"a" e "b", da Lei Complementar número 11. de 25 de maio de .'~71, 8apresentação de Certificado de Regularidade de Situação e Cerwricado
de Quitat;ão expedidos pelo .......•
FUNRURAL, nos mesmos casos e
para os mesmos efeitos crevrsios D03
artigos 141 e 142 da Lei n.« 3.801, de
?(j de agôsto de 1960.
Art. 5." Esta Lei entrará ern vigor
Bel. data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro ue 1971;
IbO." aa Independência e 83." da
Repúbhca..

EM1úo G. MÉDIeI
Alfredo Buzaid
Adalberto de Barros Nunes
Orlando Geisel
Marta Gibson BalbO~a
Antonio Delfim Netto
Mdrio Damd Andreazza
L. F. Cirne Limu
Jarbas G. Passarmno
Júlio Barata
J. Araripe Mact!do
F. Rocha Lagôa
Marcus Vimcius Pratini
de Moraes
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis vczzceo
José Costa Cavalcanti
Hygino C. Corsetti

LEI

N9 5.758 -

DE 3 DE DEzE!'/IBRO

DE 1971
Dá nova redação a dispositivos do
Decreto-lei n~' 245, de 28 de teuereiro
de 1967, que transforma o Colegio'
Pedro II em autarquia, aUerados
pela Lei n 9 5.490, de 3 de setembro de 1968, e pelo Decreto-Lei
nÇ> 530, de 15 de abril de 1969, e dá
outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 Os arts. 69 , 12, 14, 15, 16,
20, 23, 24 e 30 do Decreto-lei nc 245,
de 28 de fevereiro de 1967, que transforma o Colégio Pedro II em autarquia, alterados pela Lei nv 5.490, de
3 de setembro de 1968, e pelo Decretolei nc 530, de 15 de abril de 1969, passam a ter a seguinte redação:
"Art. 69 Os professores titulares, além do ensino das respectivas disciplinas mediante normas
e programas aprovados pela
Congregaçao, também rmnistrarâocursos a que se refere o art. 29
dêste decreto-lei.
parágrafo único. O Diretor de
Unidade ou Vice-Diretor de Seçãodeverá promover, ou qualquer responsável por aluno regularmente
matriculado poderá requerer, o
afastamento temporário do professor que deixar de comparecer,
sem justificação, a 25% (vinte e
cinco por cento) das aulas, ou não
ministrar pelo menos 3/4 (três
quartos) do programa da respectiva disciplina".
"Art. 12. A Congregação será,
constituída de:
a)
Diretor-Geral, seu presidente nato;
b) professôres titulares;
c) proressôres ocupantes Interrnos dos cargos de professor titular;
d) 1 (um)
representante dos
livres-docentes do Colégio Pedro II;
e)
2 (dois) representantes dos
demais professôres, com vinculo
estatutário ou trabalhista, um decada uma das unidades do Colégio;
f) 1 (um)
representante dosprofessôres eméritos;
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Diretores de Unidade.
Parágrafo único. Os demais
proíessõres eméritos poderão comg)

parecer às sessões, na qualidade
de conselheiros, sem direito avoto" .
"Art. 14. Compete à Congregação:
a) exercer, como órgão deliberativo. a

superior jurisdição do

Colégio Pedro Ir;

bl decidir, em grau de recurso,
sôbre os atos dos vários órgãos do
Colégro:
c) aprovar o Regimento do Colégio bem como os regulamentos
internos de seus serviços e órgaos:
ti)
aprovar os programas das
disciplinas do curso secundaria
elaborados pelos titulares, com a
part.ícipaçâo do competente departamento;
e) decidir a respeito de assuntos administrativos e didáticos de
ordem geral, ou poj imclatíva
própria ou por deccrrêncra de
alterações no regime escolar;
f) resolver sõbre a concessão de
títulos honoríficos;
g) decidir, com audiência do
Conselho de Curadores sõbre a
crlaçâo e a concessão de premias
pecuniàrtos. destinados a recompensar e estimular atividades de
reconhecido valor, relacionadas
com as finalidades do Colégio;
h) eleger o seu representante no
Conselho de Curadores;
i) organizar, por votação uninominai. listas sêxtuplas destinadas
à escolha do Diretor-Geral;
j) homologar a indicação dos
vice-diretores;
l) deliberar sôbre questões relativas ao provimento dos cargos de
magtsterio ou à admrssào de pessoal administrativo, na forma da
Ieí ;
m) aprovar os programas das
disciplinas do currículo pleno do
Colégfc Pedro II;
n) exercer quaisquer outras atribuições que vierem a ser estabelecidas no Regimento do Colégio;
o) deliberar sôbre os casos
omissos em leis e regulamentos."
"Art. 15. Constituem o Conselho de Curadores:
a) o Diretor-Geral, seu presidente nato;
b)
1 (um) representante do
Conselho Departamental;

c) 1 (um) representante da
Congregaçâo ;
dt' (um') representante dos
antigos alunos;
e)
1 (um)
representante do
conjunto das pessoas Iístcas ou
Jurídicas que tenham feito doação
de valor relevante ao Colégio
Pedro II e que. moralmente idônea, se tenha distinguido pela
preocupação com assuntos educacionais;
j) 1 (um) representante do Ministério da Educação e Cultura ou,
no caso de nào ser indicado o
referido na letra precedente, 2
(dois) ;
gl 1 (um) representante dos
professores de ensino secundário.

t

Parágrafo único. O representante a que se refere a letra e
será eleito por voto secreto em
reunião convocada pelo DiretorGeral, a que compareçam pelo
menos 50% tcinqüenca por cento)
dos doadores. "
"Art. 16. São atribuições co
Conselho de Curadores:
a} aprovar os orçamentos organizados pelo Conselho Departamental, os quais lhe ser-ao submetidos pelo Diretor-Geral;
ov autorizar as despesas extraordinárias não previstas no orçamento do Colégio Pedro lI;
c) aprovar a prestação de contas de cada exercício feita ao Diretor-Geral pelos Diretores das
unidades;
d) aprovar a presiaçào final de
contas anualmente apresentadas
pelo Diretor-Geral a fun de ser
enviada ao Ministério da Educação
e Cultura;
e) opinar sôbre a aceitação de
legados: e donativos:
f) deliberar sônre a admínls-"
tração do patrimômo ;
g)
autorizar a celebraçào de
acôrdos entre o Colégio Pedro II
e outras entidades;
h) aprovar as tabelas, do pessoal e as normas propostas para
a sua admissão;
i) autorizar a instituição de
prêmios pecuniários;
j) autorizar a abertura de creditos especiais ou suplementares;"
"Art. 20. A Diretoria-Geral,
representada na pessoa do Diretor-Geral, é
órgão executivo

°
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'Central que coordena, fiscaliza e
superíntende as atividades do
Colég.o.

Diretor-Geral, nomeado
pelo Presidente da República, será
escolhido, de preferência, dentre
os nomes integrantes da lista sextupla organizada pela Congregação, por votação uninomlnal .
§ 29 O mandato do Diretor-Geral
será de 4 (quatro) anos, vedada a
recondução sucessiva.
§ 3 0 O substituto eventual do
Diretor-Geral será um professor
designado pelo Ministro da Educação e Cultura.
§ 49 Nos impedimentos ocastonaís, o Diretor-Geral será substttutdo por um orofessor de sua
tndícacao, procedendo-se, em caso
de vacância, á nomeação de nõvo
Diretor-Geral ."
§ 19 O

"Art. 23. O Diretor de cada
unidade do Oolegío será nomeado
pelo Ministro da Educação e Cultura por tndícaçào do DiretorGeral, devendo a escolha recair
em qualquer membro do corpo docente do estabelecimento.
Par.igraro único. O Diretor
exercerá o mandato pelo prazo de
4 (quatro) anos, vedada a recondução sucessiva."
"Art. 24. Cada uma das seções
do Colégio Pedro II será dirigida
por um vtce-Dtretor mdícado pelo
Diretor da unidade, depois de homologada a escolha pela Congregaçáo em votação umnomínal e
ostensiva.
Parágrafo único. A não homologação deverá ser acompanhada
de fundamentação dos votos vencedores, a fim di" ser a matéria
submetida à decisão do Ministro
da Educação e cuuura.."
"Art. 30
.
f) os Departamentos serão dirigidos por um Chefe indicado pelos que o integram, ao DiretorGeral, que fará a desígnacao,
podendo, no caso de contra-tndicação fundamentada, submeter a
matéria, se não fôr reconsiderada,
à Congregação para pronunciamen to finaL·"
Art. 29 O Regimento do Colégio
Pedro II será alterado, no prazo de
-180 (cento e oitenta) dias. para ajustar-se aos dispositivos desta Lei.
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Art. 39 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

Brasília, 3 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 839 da
Repú.blica.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
LEI N° 5.759 - DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1971

Acrescenta paràgrafos ao aTtigQ 11 ào
Decreto-lei n° 55, de 18 de nonem.c,ro
de 1966, que aetme a von.ica m :
cional do turismo, cria o . . .:on:::f 'ruNacional do Turismo e a Em'jJl"f'5:a
Brasileira de Turismo e da outras
providências.

Presidente da Repúblka
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 19 • O artigo 11 do Decrete-lei nc e;'5, de 18 de novemnro de
1966, passa a vivorar acrescido aos
seguintes parágrafos:
"§ 3\1.
A E'MBRATUR, para
realizacâc dos seus fins, nodei'á
organizar emprêsas subsidiárias
de economia mista.
§ 4\1.
Os Estatutos das SUbSIdiárias' serão aprovados poi deereto do Presidente da República."
Art. 29. Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro ue 1971:
150\1 da Independência e 839 da
República.
O

EMÍLIO G.

MÉDICI

Marcus Vinicius Pratini de Moraes

LEI N\I 5.760 -

DE

3 DE

DEZEJ.\1BRO

DE 1971

Dispõe sobre a inspeção sanitária e
uuiuotruü dos produtos de origem
ani1RaZ e dá outras -pr.nnâénciae,

o Presidente da República,
Face saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte U'i'
Art. i« E' da competência da União,
corno norma geral de defesa e -prote-
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Çã0 da saúde, nos termos do art. 89,
item XVII, alíneas a e c da Constítuiçác., e prévia fiscalização sob o
conto de vist. industrial e sanitário,
inctustvr quanto a comércio municipal ali intermunicipal, dos produtos
de origerr animal, de que trata a Lei
117 1.283. de 18 de dezembro de 1950.

Parágrafo único -

Serão estabele-

cidas em regulamento federal as específlcações a que os produtos e as
entidades públicas ou privadas esta-

râo sujeitos.
Art. 29 Sem prejuízo da reaponsabflídade penal cabível, a infração das

normas legais acarretará, Isolada ou
cumulá . . Ivamente, nos têrmos previstos err, regulamento, as seguintes sanções administrativas:
.i.

-

advertência;

multa, até 10 (dez) vêzes o
rnaíor salárto-mínímo mensal vigente
II -

no País;
III - apreensão ou condenação das
mate-Ias. primas e produtos;
IV suspensão, impedimento ou
Interdiçêc temporária ou definitiva;
V - denegação, cassação ou cancelamentc de registro ou licenciamento;
.VI - intervenção.
Art. ~c O Poder Executivo poderá
celebrar convênios com os Estados,
Dístrttc Federal e Territórios para a
execu- &0 ooe serviços e atribuição de

receitas.
Art

4 Q OS

serviços de inspeção

reauzados pela União serão remune-

rudes pelr regime de preços públicos,
cabendo 3 v Ministro de Estado fixar

os valores de custeio e regular seu
rccotaiurentc .
Paráprafo único. No âmbito do Mtnístérí-, p,r Agricultura. o recolhimento da receita da prestação dos serviços e da imposição de multas processar-se-á na conformidade dos arts.
4Q e 59 da. Le Delegada no 8, de 11
dt outubro de 1962.
Art. ov Esta lei entrará em vigor
na .jat·~ de Sua publicação, revogados
o Decreto-lei nc 921, de 19 de dezembro de 1938, e as disposições em contrário.
Brasilla, 3 de dezembro de 1971:
150 9 da Independência e 839 da
República:
EMÍLIO G.

MÉDICI

L. F. Cirne Lima

LEGISLATIVO

LEI N9 5.761 - DE 3 DE DEZEMBRO
DE 1971
Prorroga o prazo estabelecido no item
I do artigo 14 do Decreto-lei n° 61,.
de 21 de nOvembro de 1965, que altera a legislaçiio relativa ao Imposto ünico sôbre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos e dá ouiras providências,

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art , 1" Fica prorrogado até o exercício de 1976. inclusive, o prazo estabelecido no item I do arbígo 14 do
Decreto-lei n» 61, de 2:, de novembro
de 1966.
Art. 29. Esta lei entrará em 'vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 3 de dezembro de 1971~
da Independêncía e 839 da
República.
1509

EMÍLIO G.

MÉDICI

Mario David Andreazza .

LEi

N."

5.762 DE

DE 14
1971

DE DEZEMBRO

Transforma o Banco Nacional da Habitação (BNH) em emprêsa pública, e dá outras .providências.
C Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1" O Banco Nacional da Habitação (BNH), autarquia federal
criada pela Lei n." 4.380, de 21 de
agôsto de 1934, vinculado ao Ministério do Interior, na conformidade do
artigo 139, inciso IH, do Decreto-lei
n.v 200, de 25 de fevereiro de 1967, fica
enquadrado, nos têrmos e para os fins
p; . v.... cos no artigo 5. 0 , § 2.", do referido Decreto-lei, na categoria de emprêsa pública, dotado de personalidade jurídica de direito privado e patrrmônío 'próprio, mantida a denominação Banco Nacional da Habitação.
§ 1." O disposto na Lei n.v 4.380, de
21 de agôsto de 1964, no Regimento
Interno da autarquia Banco Nacional
da Habitação, ora extinta" bem como
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em tôda a legislação subseqüente, em
seu conjunto, constituirá, no que couber e não conflitar com esta lei, o
Estatuto da emprêsa pública Banco
Nacional da Habitação (BNH), regulando seus fins, competência, atribuiçôes, favores e benefícios, estrutura
administrativa e regime jurídico do
pessoal.
§ 2.° As alterações do estatuto referido no parágrafo anterior serão baixadas pelo Presidente da República
por decreto que será arquivado no
competente Registro do Comércio.
Art. 2.° As disposições legais e normas de regulamentação em geral, que
se refiram à autarquia extinta Banco
Nacional da Habitação, não conflitantes com os preceitos desta lei, aphcar-se-âo, no que couber, à emprêsa
r-úblíc ora criada.
- ~ 1.0 A emprêsa pública Banco Nacional da Habitação (BNH), regerse-á pelo Estatuto que fôr aprovado
pe lc Presidente da República e que
sere arquivado no competente Regfsti." a de Comércio.
§ 2.° Enouanto não fôr baixado o
Estatuto de- que trata o parágrafo anterior, continuarão vigorando, no tocante aos fins, competência, atribuições, estrutura administrativa e _regime jurídico do pessoal da empresa,
as normas legais, regulamentares e
regimentais atualmente aplicáveis à
autarquia ora extinta, salvo no que
contrariar o estabelecido nesta lei.
Art. 3.° O capital inicial do Banco
Nacional da Habitação (BNH) , dividido em ações do valor de CrS 1,00 (um
cruzeiro) cada uma, pertence na sua
totalidade à União Federal e é constituído pelo valor, na data de vigência
desta lei, do ativo líqüido da autarquia ora extinta, podendo ser aumentado através da reínversão de lucros
e de outros recursos que, na forma da
legislação em vigor, a União destinar
.a êsse fim.
Art. 4.° O Banco Nacional da Habitação poderá, quando necessário,
formalizar operações bancárias no exterior, para o que fica autorizado a
aceitar as cláusulas usuais em contratos internacionais, entre elas a do arbitramento.
Art. 5.° Ao contratar no exterior
ou no Pais, poderá o Banco Nacional
. da Habitação conceder a garantia da
União, observadas as demais dísposiçoes legais pertinentes.
Art. 6.° Fica o Poder Executivo autorizado a, quando julgar oportuno,
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transformar a emprêsa pública Banco
Nacional da Habitação (BNH) em socíedade de economia mista, assim defínída pela legislação pertinente observadas as seguintes diretrizes básicas:
a) manterá a mesma denominação
da emprêsa pública, criada por esta
lei, da qual será a sucessôra para todos os fins de direito;
b) revestirá a forma de sociedade
anônima, cujas ações c ~_1 direito de
voto deverão sempre pertencer, matoritàriamente, à União Federal ou à
entidade da Administração índíreta,
consideradas nulas· e inoperantes as
operações de alienação infringentes
dêste preceito;
C) terá por fim e objeto o desempenho das atividades exercidas pela emprêsa pública à qual sucederá;
d) estabelecerá que a participação
inicial da União no capital da sociedade de economia mista a que se refere êste artigo, será representada pelo
ativo líqüido da emprêsa pública criada por esta lei;
e) preverá a permissão de transferência de ações a compradores ou
subscritores privados, pessoas físicas
ou jurídicas, assegurando sempre o
contrôle legal acionário da sociedade
pelas entidades mencionadas na alínea b dêste artigo.
§ 1.0 O Estatuto da Sociedade de
Economia Mista, cuja criação é autorizada por esta lei, será aprovado
por decreto do Presidente da República e poderá adotar a forma de capital autorizado. nas condições estabelecidas na Lei n.v 4.728, de 14 de
julho de 1965.
2,° O Estatuto da Sociedade de
Economia Mista, será arquivado no
competente Registro do Comércio e
as alterações subseqüentes necessárias
serão decididas e processadas de acôrdo com o que dispõe a lei das sociedades anônimas.
§ 3.° A União intervirá obrigatoriamente em tôdas as causas em que fôr
parte a sociedade de economia mista,
inclusive nos litígios trabalhistas.
Art. 7.° A admissão de pessoal pelo
Banco Nacional da Habitação far-se-á
mediante concurso público de provas
cu de provas e títulos.
s 1.0 Para a execução de tarefas de
natureza técnica, poderá a Diretoria
autorizar, em caráter excepcional, a
contratação de pessoas físicas ou ju-
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rídicas, observados os preceitos da Iegrsíaçâo civil ou da trabalhista.
~ 2.° O ingresso do pessoal subalterno <r-se-a mediante prestação de
exame psicotécnico e de provas de
aptidão profissional específica.

Art. 8.° Ao requisitado em exercício na autarquia extinta Banco Nacional da Habitação fica assegurada.

pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias. contados da data da publicação
desta lei, a opção de ingresso nos
quadros da emprêsa pública Banco
Nacional da Habitação. ressalvadas a
convenlêncía administrativa desta e
a condição de servidor efetivo de. optante na repartição de origem.
Parágrafo único. Ao servidor que,
para ingressar no Banco Nacional da
Habitação. por opção ou por concurso,
tenha se exonerado de cargo público
efetivo, será garantido o repsectívo
tempo de serviço público, para efeito
de prestações do Sistema Geral de
Previdência Social.
Art. 9.° Aos representantes da emprêsa pública Banco Nacional da Habitacão (BNH) ou sua sucessôra fica
estendido o benefício constante do artigo 32 do Decreto-lei n." 1 608, de 18
de setembro de 1939 (Código de Processo Civil). de Que gozam os representantes da Fazenda Nacional.
Art. 10. O BNH poderá organizar
emprêsas subsidiárias para a realização de serviços auxiliares e afins aos
seus objetivos.
Art. 11. A prestação de contas da
Admírrist.rwcão do BNH será submetírt- "O l\lfinistro do Interior crue. com
c seu pronunciamento e os documentr-s orevtstos no a rtlgo 42 do Decretolei n.s 199. de 25 de fevereiro de 1967,
a enviará ao Tribunal de Contas da
UJ;;>;;;~ »té 31 de maio do exercício subseoüente ao da prestação.
Art. 12. A sede e fôro do BNH é o
Distríto Federal.
13. Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 14. Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília. 14 de dezembro de 19í1;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MEDICI

Júuo Barata
Jose Costa Cavalcanti

LEI N." 5.763 - DE 15 DE DEZEMBRO>
DE 1971

Altera a lei nf 4.319, de 16 de ma1'ço
de 1964, que cria o Conselho de Detesa dos Direitos da Pessoa Hurnu-

na.
O Presidente da Repúbli -a
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono ~-l. seguinte
lei:
Art. 1<> Os artigos 2<> e 3<> da Lei
número 4.319 de 16 de março de
1964, que cria o Conselho '1<:. Defesa
dos Direitos da Pessoa HU;11s.nl, [..19.5sam a vigorar com a segumte reda-

ção:
"Art. 2° O Conselho de Defesa
dos Direitos da Pessoa 'Humana
(CDDPH), será tntegr aco coe ::>e-·
gumtes membros:
\1im::'Lf'da
Justiça. representante D Mtmstério das Relações Exterrotes tepresentante do Conser-i, Federal
de Cultura, represent.an....'" fi - Ministério Público Fed8"'-U, Prestdente do Conselho reedera: da
Ordem dos Advogados (1(., B:asI1.
Professor Catedrático rle Dtrerro
Constitucional e Professor Catedratico de Direito Penar r-e uma
das Faculdades Feder-a.s. e'rest-.
dente da. Assocíaçâo St-asuetra -re
Imprensa. Presidentel:'l. Associação Brasileira de Educacão. LIderes da Maioria e da JL{\:;ria na.
Câmara dos Deputados ~ no Senado Federal.
~ 1° Os Professôres Oatedrúttcos de Direito Constttucrona I E de
Direito Penal serão ~1811(l3 pejo
CDDPH pelo prazo -íe '2 t doís)
anos, permitida a reco noução .
2° A Presrdêncía '::11 OonseHl0 caberá ao Ministro ua ausuca e o Vice- Presidente -erà eterro
pela maioria dos Membros do.
Conselho.
..Art. a- O CDDPH reunirse-a. ardi nanam ente I:) rseis- vêzes ao ano, e. extraordtnarra mente. sempre que convocado petc seu
Presidente. por tnictat.iva proprra
ou por soiícttaçào de ~/:~ tdcus.
terços I de seus rnemor is -om a
indicação da matéria -e.evanre a
ser incluído na pauta de convocação
§ 1" Salvo decisão
aontrarta
tomada pela maioria t~S:I'Uld de.
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seus

mem bros,

sessócs

as

do

CDDPE serão secretas, ovvuigan-

do-se pelo órgáo oficial da Umào
e dos Estados a súmula de julgamento de cada processo.
§ 2°

VETADO

Art. 2° Esta lei entrará em vigor
na data de sua publícaçâo, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 15 de dezembro de 1971;
150 0 da Independência e 83° da
República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Meirio Gibson Barboza
Jarbas G. Passarinho

EMÍLIO

LEI N°

5.764,
DE

16
1971

DE

DE DEZEMBRO

Define a Politzca Nacional de Cooperativismo, institui o regime JUrídico das soczedades cooperatwas
e dei outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a segutrce
Lei:
CAPITULO 1

Da Política

'llJacio"wl
v;·,mo

de Cooperati-

Art. 19. Compreende-se como Política Nacional de Cooperatdvtsmo a
atividade decorrente das ímciatrvas 'j_
gadas ao sistema cooperauívo, orlglnána" de setor púot.co ou privado .solaaas ou coordenadas entre si, desce
que reconhecido seu Interesse público.
Arb. 29, As atribuições do Govêrno Federal m coordenação r: no estunulo. às atdvídartes Je cooperativismo
no território nacional serão exercidas na forma «esta lei e o:as normas
que surgirem em sua decorrência.
Parágrafo úruco.
A ação CiO Poder Público se exercera, prmcrparmente, mediante prestaçáo de assistência
técn'ca e de ínceo tavos ftnanceiros e
creditórios especiais, necessárfos à
criação, desenvoivimento e mtegração
das entidades cooperattvaa.
CAPíTTr!,O 11

Das Sociedades Cooperatzvas

Art. Sv. Celem-am contrato de sociedade cooperativa as pessoas que re-

câprocamente se obriga..m a contribuir
com bens ou serviços para o exercício
de uma atividade econõmíoa de -)1'0,
veito comum, sem Objetivo de lUCl'G.
Art. ev. As cooperatavas são sOCJe~
dades de pessoas, com forma e na tureza, juridíca próprias. de natureza ctvil, nâo sujeitas a falência. coustãtut
das para prestar serv'ços <tas asso-Iados, dístdngumdo-se das demais SOCle~'
danes pelas segtnnt-s ca-ectcnswcas ,
i - acesão voiuntana, com numero
ilimitado de associados, salvo impossibiüoade técnica de prestação de serviços;
Il - variabilidade do capital socnu
representado por quotas-partes:
III - Iímítaçao cio numero de quotas-partes do -au.tal para cada associado, facultado, porem. o estaoe.ecí
mente de critérios de oroporctonanrtade. se assim Iôr maia adequado para
o cumprimento rtcs objeti '.'0:, sociais;
IV - íncessíbíndaoe das quoraspartes do capital >j terceiros estranhos.
à sociedade;
V - smgularldane de voto, pouendo as cooperativas centrais, "ederações e confederações de eoope-atívas.
con, exceçâc das que exerçam attvicade de crédito. optar pelo critério àl"1
prc-iorcíonah da.de:
VI - quorum para o

tuncionamente e rtehoeracâo da Assemr-Jeta
Geral baseaco no número de associados e não no capital'
VII - retômo das sobras nquíuas
do exercício, proporcional me- te às
o-eracôes rea'Izaoas !A>~(J assoe-eco,
salvo deliberação em contráríu da Assembléia Geral;
VIII - índívisrbiüdaue dos Iundce
de Reserva e .te Aasistênc-a Téc-uca
Educa-cional e SOCH.Li:
IX - neutralidade política 1:" índíscrtmínaçào religiosa, racial '3 son.i..
X - prestação de assís tênca aos
associados, e, quando previsto ~IU~ estatutos, aos empreganos da COOpCl'a.~
tiva:
XI - área de admissâ-i de aSSO"
ciados limitada às poss'bil.dades d
reunião, contrôle, operações e !:Jres..teçãc de serviços.
CAPÍTULO m

Do Ob'ietivo e Classificação das
Sociedades Cooperativas
AJ't 59 As sociedades cooperatívaa.
poderão adotar por objeto qualquer
gênero de serviço, operaçao OU ativí-.
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assegurando-se-lhes

O direito

exclusivo e exígtndo-se-Ihes a obrigação do uso da expressão "cooperarativa" em sua denominação.
parágrafo único. E' vedado
às
.cooperatdvas o uso da expressão
"Banco".
Art. 6"" As sociedades cooperativas
eào consideradas:
1 ._ singulares, as constituídas pelo
número mínimo de 20 (vinte) pessoas

físicas, send., excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídi-cas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômícas das pessoas físicas ou, ainda,
aoU2JZS sem fins lucrativos;
'n _ cooperativas centrais ou rederacões de cooperativas, as constituídas de, l1{} mínimo, 3 (três) singulares, podendo, excepcionalmente,
admitrr assocíacos individuais;
III - confederações de ccoperatíves, as constituídas. pelo menos, de
3 (tré~c;) federações de cooperativas ou
cooperativas centrais, da mesma ou
de' diferentes
modalidades.
,
§ !.!>
associadas individuais das
cooperativas centrais e federações de
eooperatívas serão inscritos no Livro
de Matrícula da sociedade e classíft-cados em grupos visando à transformação no futuro, em cooperativas
síngutares que a elas se filiarão.
~ 2" A exceção estabelecida no item
lI, in tine, do caput dêste artágo
não se aplica às centrais e federações que exerçam atividades de crédito.
Art., 7Q As cooperativas singulares
se caracterizam pela prestação direta de serviços aos assocladoa.
til'~
89 As cooperativas centrais e
federações de cooperativas objetivam
organizar, em comum e em maior cscala, os serviços econômicos e assistenciaís de Interêsse das filiadas, integrand-, e orientando suas atividades, nem como - facilitando a utiliza".ão recíproca dos serviços.
Parágrafo único. Para a prestação
de serviços de Interêsse comum, é
permrtida a constituição' de cooperaUvas centrais, às quais se associem
outras cooperativas de objetivo e finalidades diversas.
Art gQ As confederações de cooperatlvas têm por objetivo orientar e
coordenar as atividades das filiadas,
DOS casos em que o vulto dos em-
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preencdmentos transcender o âmbito
de capacidade ou conveniência de
atuação das centrais e federações.
Art. 10. As cooperativas se elassifícam também de acôrdo com o objeto nu pela natureza das atividades
desenvolvidas por elas ou por seus
associados.
§ 1Q Além das modalidades de OOON
peratrvas já consagradas, caberá ao
respectivo órgão controlador apreciar
e caracterizar outras que se apresentem.
§ 2\' Serão .consideradas mistas as
cooperativas que apresentarem mais
de um objeto de atividades.
§ Sv Somente as cooperativas agricolas mistas poderão criar e manter
secao dr- crédito.
Art. 11. As sociedades cooperativas
serao de responsabilidade limitada,
quando a responsabilidade dó associado pelos compromissos da sociedade se limitar ao valor do capital
por êle subscrito.
Art. 12. As sociedades cooperativas
serão, de responsabilidade ilimitada,
quando a responsabilidade do assoorado pelos compromissos da sociedade Iôr pessoal, SOlidária e não tiver
límíte .
Art. 13. A responsabilidade do ascoe para com terceiros, como
membro da sociedade, sômente poderá ser invocada depois de judicialmente exigida da cooperativa.
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CAPÍTULO

IV

De constituição das Sociedades
Cooperativas
Al't. 14. A sociedade cooperativa
constitui-se por deliberação da Assembléia Geral dos fundadores, constantes da respectiva ata ou por instrumento público.
Art. 15. O ato constitutivo, sob
pena de nulidade, deverá declarar:
I - a denominação da entidade
sede e objeto de funcionamento;
,
Il - o nome, nacionalidade, idade
estado civil, profissão e residência dos
associados fundadores que o assinaram, bem' como o valor e número da
quota-parte úe ~ada um;
III - aprovação do estatuto da sociedade,
IV - o nome, nacionalidade, estaco civil, profissão e residência dos
associados eleitos para os órgãos de
administração, fiscalização e outros.
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Art . 16. O ato constitutivo da sociedade e os estatutos, quando não
transcritos naquele, serão assinados
pelos fundadores.
SEÇÃO I

Da Autorização de Fumcionaanento
Art. 17. A cooperativa constituída
na forma da Iegtslaçáo vigente apresentara ao respectivo órgão executivo
federal de controle, no Distrito Fe~
dera}, Estados ou 'I'errítóríos, ou ao
órgão local para isSo credenciado,
dentro de 30 (trinta) dias da data
da. constêtiüção, para fins de autorizaçâo requerimento acompanhado
de 4 (quatro) vias do ato' constitutivo, estatuto e lista nominativa, além
de outros documentos considerados
necessártoa.
Art. 18. Verificada, no praZo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de entrada em seu protocolo,
pelo' respectivo órgão executivo federa. de contrôle ou órgão local para
isso credenciado, a existência de condições de funcionamento da cooperativa em constituição, bem como a
regtnarírtade da documentação apresentada, o órgão controlador devolverá. devidamente autenticadas, 2
(duas) vias à cooperativa acompanha ~h., de documento dirigido à .junta Comercial do Estado, onde a entddadc estiver sediada, comunicando
a aprovação do ato constitutivo da
requerente.
§ 1Q Dentro desse prazo, o órgão
controlador, quando julgar convenlen.,
te, TIo tnterêsse do fortalecimento do
sistema poderá ouvir O Conselho Nacional de Cooperativismo, caso em
que não se verificará a aprovação aubcmaüca prevista 110 parágrafo sep'r.inte.
§ :':Q A falta de manifestação do
órgão controlador no prazo a que se
refere este artigo implicará a aprovacêc do ato constitutivo e o seu subsequente arquivamento na Junta Comerda! respectiva.
§ 3° Se qualquer das condições cttacas neste artigo não fôr atendida
seüsratõrtamente, o órgão ao qual
compete conceder a autorização dará
clêncía ao requerente. indicando as
exígêneías a serem cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias ..findos os
quais se não atendidas, o pedido será
automàücamente arquivado.
§ ~S A parte é facultado interpor
da decisaa proferida pelo órgão con-
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troíaoor, nos Estados, Distrito Federal ou Territórios, recurso para a
respectiva administração central, dentro 0.0 prazo de 30 (trinta) dias contado tia data do recebimento da comunicação e, em segunda e última
instância, ao Conselho Nacional de
cooperanvtsmo, também no prazo de
30 (trinta) dias, exceção feita às cooperutívas de crédito, às seções de
crédito das cooperativas agrícolas místas e às cooperativas habitacionais,
hipótese em que o recurso será aprecíado pelo Conselho Monetário Nacíonal. no tocante às duas primeiras,
e pelo Banco Nacional de Habitação
em relação às últimas.
§ 5Q cumpridas as exigências, deverá o despacho do deferimento ou
indeferimento da autorização ser exarado dentro de 60 (sessenta) dias, fíndos OS quais, na ausência de decisão,
o requerimento será considerado derenco Quando a autorização depender de dois ou mais órgãos do poder
público. cada um dêles terá o prazo
de 60 (sessenta) dias para se manlrestar
§ 6Q Arquivados os documentos na
Junta Comercial e feita a respectiva
publicação, a cooperativa adquire per~
sonahdade jurídica, tornando-se apta
a runcsonar ,
§ 7~ A autorízacâo caducará, Independentemente de qualquer despacho. Si' a cooperativa não entrar em
atividade dentro do prazo de 90 (noventa dias contados da data em que
for-am arquivados os documentos na
Junta Comercial.
§ 80 cancelada a autorização, o órgâo de contrôle expedirá comunicaçâo li respectiva Junta Comercial. que
dará baixa nos documentos arquivados.
• 9Q A autorização para funcionamenta das cooperativas de habitação,
da.': de crédito e das seções de crédito das cooperativas agrícolas mistas subordina-se ainda, à política dos
respectdvos órgãos normativos.
§ 1G. A criação de seções de crédito nas cooperativas agrícolas mistas
será submetida à prévia autorização
do Banco central do Brasil.
Art. 19. A cooperativa escolar não
estará sujeita ao arquivamento dos
documentos de -constítuícâo. bastando
remetê-los &O Instituto Nacional de
Oclcnízaçâo e Reforma Agrária. ou
resnectivo órgão local de contrôle. de;
vidamente autenticados pelo diretor
do estabelecímentc, de ensino ou a
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maior autoridade escolar do munícípio quando a cooperativa congregar
associados de mais de um estabelecitnento de ensino.
Art. 20. A reforma de estatutos
obedecerá, no Que couber, ao disposto nos artigos anteriores, observadas
as prescrrçõea dos órgã-os normativos.
SEÇÃO II

Do Estatuto Social

Art. 21. O estatuto da cooperativa,
além de atender 8() disposto no art.
4'?, deverá indicar:

I - a denominação, sede, prazo de
duraçac, área de ação, objeto da socíec.ade, fixação do exercício social e
da data do levantamento do balanço
gerar:
II ~ os direitos e deveres dos asSOCla-CtOS, natureza de suas responsabilínades e as condições de admissão,
demissão, eliminação e exclusão e as
normas para sua representação nas
assembléias gerais;
lU - o capital mínimo, o valor da
quota- parte, o mínimo de quotaspartes a ser subscrito pelo associado,
o modo de integralização das quotaspartes, bem como as condições de sua
retirada nos casos de demissão, elínunaçac ou de exclusão do associa-
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x - o número mínimo de associados.
CAPÍTULO V

Dos Livros

Art. 22. A sociedade cooperativa
deverá possuir os seguintes livros:
I - de Matrícula;
11 - de Atas das Assembléias Gerais;
lI! - de Atas dos órgãos de Admínistraçâo ;
IV - "de Atas do Conselho Fiscal;
V - de presença dos Associados nas
Assembléias Gerais;
VI outros, fiscais e contábeis,
obrígatóríos .
Parágrafo- único. E' facultada a
adoção de livros de fôlhas sôltas .ou
fichas.
Art. 23. No Livro de Matricula, os
associados serão inscritos por ordem
cronológica de admissão, dêle oons..
tanôo:
I - o nome, idade, estado civil,
nacionalidade, profissão e residência
do associado;
II a data de sua admissão e,
quando rõr o caso, de sua demissão
a pedido, eliminação ou sxclusão ;
lI! -- a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social.

do'

IV - a forma de devolução das sobras registradas aos associados, ou do
rateio das perdas apuradas por insuficiência de contribuição para cobertura das despesas da sociedade;
V - o modo de admíníatraçâo e
-fiscalização, estabelecendo os respectivos órgãos, com definiçâ.o de suas
atríouiçôes, podêres e funcionamento,
a representação ativa e passiva da
sociedade em juizo ou fora dêle, o
prazo do mandato, bem como o processo de suhstítutçâo dos administradores e conselheiros fiscais;
VI ~- as formalidades de convocação da~ assembléias gerais e a maioria requerida para a sua instalação
e validade de suas deliberações, vedado o direito de voto aos que nelas
tiverem Interessa particular sem privá-Ias da participação nos debates;
VJI - os casos de dissolução voluntária da sociedade;
VIn - o modo e o processo de alienação ou oneração de bens imóveis
da sccíedade;
IX - o modo de reformar o estatuto;

CAPÍTU~O VI

Do Capital Social

Arü. 24. O capital social será subdividido em quotas-partes, cujo valor
unitário não poderá ser superior ao
maior salário-mímmc vigente no Pats .
§ 1Ç>. Nenhum associado poderá
subscrever mais de 1/3 rum terço) do
total das quotas-partes, salvo nas sociedades em que a subscrição deva ser
diretamente
proporcional ao movimento financeiro do cooperado 'JU ai)
quantitativo dos produtos a serem <'-0-'
mercializados, nencücí ados ou transformados, ou ainda, em relação à área
cultivada ou ao número de plantas e
animais em exploração.
§ 2Çt.
Não estão sujeitas ao limite
estabelecido no parágrafo anterior as
pessoas jurfdlcas de direito publico
que participem de cooperativas de eletrificação, írrtgaçao e telecomunícaçôes.
§ 3Çt.
E' vedado às cooperativas
distribuírem qualquer espécie' de be-
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neffcio às quotas-partes do capital ou
estabelecer outras vantagens ou príví-

légíos, financeiros ou não, em favor
de quaisquer associados OU terceiros,

excetuando-se eIS juros até o máxínrc
de 12 % (doze por cento) ao ano que
incidirão sôbre a parte íntegralízada.
Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-a estipular que
o pagamento das quotas-partes seja
realizado mediante prestações pertodicas, independentemente de chamada, por meio de con -ríbuíções ou outra
forma estabelecida a critério dos respectivos ôrgàos executivos federais.
Art. 2{i. A transferência de quotaspartes será averbada no Livro de Matrícula, mediante têrmo que conterá
as assinaturas do ceueute, do cessíonalia e do diretor que o estatuto designar.
Art. 27. A mtegraüzaçâo das quotas-partes e o aumento do capital &0cíal poderão ser feitos com bens ava...
Iíados previamente e após homologação em Assembléia GeraJ,. ou mediante
retenção de determinada porcentagem do valor do movimento financeiro de cada associado.
§ 1Q. O disposto neste artigo não
se aplica às cooperatdvas de crédito,
às agrícolas mistas com seção de crédito e às habltacíonais.
§ 29 Nas sociedades cooperativas
em que a subscrtçâo de capital. ~Ôl'
diretamente proporcional ao movimento ou à expressão econômica de
cada associado, o estatuto deverá prever sua revisão períódica para ajustamento às condíçóea vigentes.
.~

CAPíTU'LO YII

Dos FundO'1

Art. 28. As coope...atrvas são obrrgadas a constitUir:
I - Fundo de Reserva destínadc
a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas atividades constltuido com 10 % (dez por cento), 1Je~
1011 .menos, das sobras líquidas do exerCIClO;

II - Fundo de Assistência 'I'écntca, Educacional ~ Social, destinado à
prestação de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto
nos estatutos, !lOS empregados da cooperativa, constituído de 5 % (cinco
por cento). pelo menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.
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§ lI? Além dos previstos neste artigo, a Assembléia Geral poderá criar
outros fundos, Inclusive rotativos com
r:;curoos destinados a fins especificas
Iíxando o modo de formacãa apücaçâo e
liquidação.
~,
§ 29.
Os serviços a serem atendidos pelo Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social pcderáo ser
executados mediante convênio CO.n
entidades públicas e privadas.
cAPíTUi.O VIII

Dos Assoczaaos
Art. 2tl.
O ingresso nas cooperaUvas é livre a todos que desejarem
utilizar os serviços prestados pela sociedade, desde que adiram 'aos propósitos sociais e preencham as- COl}·
díções estabelecidas lJO estatuto, ressalvado o disposto no artàgo 4'?, item
I, desta Ieí .
§ :9. A admissão dos ascclados poderá ser restrita, a critério do órgão
normativo respectivo, às pessoas que
exerçam determinada atividade
Lü
profissão, ou estejam vinculadas a determinada entidade.
§ 29. Poderão ingressar nas cooperativas de pesca e nas constituídas
por produtores rurais ou extratívístas,
as pessoas jurídicas que pratiquem as
mesmas atividades econômicas
das
oessoas físicas associadas.
§ 30 Nas cooperativas de eletrlflcação, irrigação e telecomunicações, poderão ingressar as pessoas jurídicas
que se localizem na respectiva área de
operações.
§ 40 Não poderão Ingressar no que,dro das cooperativas os agentes de
comércio e empresários que operem
no mesmo campo econômico da soctedade •

Art. 30. A exceção das cooperatrvas de crédito e das agrícolas mistas
com seção de crédito, a admiesãc de
associados, que se .efetive mediante
aprovação de seu pedido de Ing-esso
pelo órgão de adminístraçáo, complementa-se com a subscrição das quotas-partes de capital social e a sua
assinatura no Livro de Matricula.
Art. 31. O associado que aceitar e
estab~lecer. relação ,;ml?re~atícia com
a cooperativa perde o direito de votar
e ser votado, até que sejam aprovadas as contas do e.rercício em que êle
ãeixou o emprêgo
A"'t 32. .4 demissão do associado
será unicamente a seu pedido.
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Art. 33. A eliminação do assoemdo e aplicada em virtude (1.8 infração
legal ou estatutária. ot. por fato cs;:';l cíal previsto no estatuto, mediante
termo firmado por quem de direito
no Livro de Matrícula. cem os mctlvoa que a determtoaram.
Art. 34. A diret-n'Ia da cooperntívu
tem o prazo de 30 (trinta) dias para
comunicar ao interessado) a sua el'minação:
Parágrafo único. Da elimínacão cube recurso, com efeito suspensivo à
pi ímeíra Assembléia Geral,
Art. 35. A exclusão <':'0 associado será feita:
1 -

díca.;
11 -

por dissolução da pessoa junpor morte dOI, pessoa Jisica:

lI! - por íncapacid sde civil
suprida;

não

I\" ~ por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou
permanência na cooperativa.
Art. 36. A responsa nllidade do ll~·
saciado perante terceiros. por compromissos da sociedade. perdura para 0S
demitidos. elímínados ou excluídos até
quando aprovadas as cont~s d0 eX81cicio em que se deu o âev-ecmento.
Parágrafo único. As obrigações dos
associados falecidos, contraídas com a
socfedade, e as oriundas de sua responsabilidade como associado em ia
ce de terceiros, passam aos herdeiros,
prescrevendo, porém, a pós um ano
contado do dia da abertura da SUCessão, ressalvados os aspectos peculiares
das cooperativas de eletrificação rural
e habitacionais.
Art. 37. A cooperativa assegurara
a igualdade de direito dos associados
sendo-lhe defeso:
I - remunerar a quem agencie novos associados;
II - cobrar prêmíos ou ágio pela
entrada de novos associados ainda /)
titulo de compensação das reservas
III - estabelecer
restrições de
qualquer espécie ao livre exercícíc dos
direitos sociais.
CAPíTULO IX

Dos órgãos Sociais
SEÇÃO I

Das Assembléias

Gerais

Art. 38. A Assembléia Geral dos as
sccíados é o órgão supremo da 150 -íedade, dentro dos limites legais e es-

tatutários, tendo podêres para decldír
os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvclvíment.r e detesa desta, e suas dellberaçóes vinculam
a todos, ainda que ausentes ou d.scordantes.
~ 1° As Assembléias Gerais ccrâo
convocadas com antecedência mínima
de 10 (dez) dias, em príme.ra convocação, mediante editais afixarias em
locais apropriados das dependências
comumente mais frequentadas pelos
associados, publicação
em jornal e
comunícaçâo aos associados por inter"
medío de circulares. Não havendo IJC\
horário estabelecido, quorum de instalação. as assembléias poderão ser
realizadas em segunda ou terceira
convocações desde que assim per-rntam os estatutos e conste do respectivo edital, quando então será observado o intervalo mínimo de 1 (uma)
hora entre a realização por uma ou
outra convocação.
'
§ 29 A convocação será feita pelo
Presidente. ou por qualquer dos 61'gã'Üs de administração. pelo Conselho
Fiscal, ou após solícítaçâo não acendida, por 1/5 (um quinto) dos '1SS0ciados em pleno gôzo dos seus direitos.
§ 3° As deliberações
nas Assembléias Gerais serão tomadas por matoria de voto dos associados presentes
com direito de votar.
. Art. 39. ~ da competência das Assembléias Gerais, ordinárias ou extraordinárias, a destituição dos membros
dos órgãos de administração ou nscalização .
Parágrafo único. Ocorrendo d,;stituíção que possa afetar a regularfdade da administração ou fiscalização
da entidade, poderá a éssemetéra desianal' administradores e conselneíros
!--;'ovisórios, até a posse dos novos. cuja
eleição se efetuará no prazo máximo
de 30 (trinta) dias.
Art. 40. Nas Assembléias Gerais o
quorum de instalação será o seguinte;
I - 2/3 (dois terços) do número de
associados, em primeira ~. nvocaçâo,
II - metade mais J (um) dos ccsodados em segunda COD\'oCRçáo;
lI! - mínimo de 10 (dez) asscctados na terceira convocacãc ressalvado o caso de cooperar- vas centrais e
federações e confederações ele coope-
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rativas, que se ínstalarao com qualquer número.
Art. 41. Nas Assembléias Gerais das
cooperativas centrais. rederaçôes e
confederações de cooperativas, a representação será feita por uelegados
indicados na forma dos seus estatutos e credenciados pela diretoria ãas
respectivas filiadas.
Parágrafo único. Os grupos de :13·
saciados individuais das cooperatlvaa
centrais e federações de cooperativas
serão representados por 1 (um) de~
íeraoo, escolhido entre seus membros
e -redencíado pela respectiva adminlstração ,
Art. 42. Nas cooperativas singulares, cada associado presente ou represcntado não terá jireit'> a mais de
1
"um) voto, qualquer que seja o
número de suas quotas-partes.
s loNas Assembléias Gerais das
ccooerauvae singulares cujos associados- SI: distribuam PU}' área distante a
mais de 50 km (cinqüenta qutlômetroaj da sede, ou no case de doença
comprovada, será permitida a representação por meio de mandatário que
tenha a qualidade de associado no
gôzo de seus direitos scvuus e não
exerça cargo eletivo na sociedaoe vedado a cada mandatário dispor de
mala de 3 (três) votos, compreendido
o seu.
§
2 0 Nas cooperativas síngularee,
cujo número de associados f'ôr superior a 1. 000 (mil). poderá I) mandatá.
rio que preencher as condições do parágrafo anterior representar a -o o
máximo de 4 (quatro) associados, de
conformidade com o crtterro que, em
função da densidade do quadre" associativo, fôr estabelecido nc estatuto.
§ 39 Quando o número de associados nas cooperativas singulares exceder a 3.000 (três mil), pude o estatuto estabelecer que os mesmos sejam
representados nas Assemoís-ias Gerais
por delegados que se revistam com a~
condições exigidas para o mandatário a que se refere o ~ 10. Ovestatutc
determinará o número de delegados,
a época e a forma de sua escorha por
grupos seccionais de associados de
igual número e o tempo de duração
da delegação.
§ 40 O delegado disporá de tantos
votos quantos forem os associados
componentes do grupo seccional que
o elegeu.
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§ 59 Aos associados localizados em
áreas afastadas, os quais. por insuficiência de número, não puderam ser organizados em grupo seccional próprio
e facultado comparecer pessoalmente
ás Assembléias para exercer o seu direito de voto,
~ 6 0 Os associados, integrantes
de
grupos seccionais, que não sejam delegados poderão comparecer as Assembléias Gerais. privados, contudo, de
voz e voto.
§ 7° As Assembléias Gerais compostas por delegados decidem sôbre tôdas as matérias que, nos têrmos da
ler ou dos estatutos. constituem objeto
de decisão da assembléia gera) dos
associados.

Art. 43. Prescreve em 4 (quatro)
anos a ação para anular as deltberaçoes da Assembléia Geral vícía-ías rie
êrro, dolo, fraude ou simulação, ou
tomadas com violação da lei ou do
estatuto, contado o prazo da data em
que a Assembléia foi realizada.
SEÇli.O II

Das Assembléias

Gerais Ordinárw1',

Art. 44. A Assembléia Geral Ordí-

narra, que se realizará

anualm~nte

nos 3 (três) primeiros meses aços 'J
término do exercício socíaí, deliberara s6bre os seguintes assunt-e que deverão constar da ordem do dia:
1 ~ prestação de contas dos órgãos
de administração
acompanhada de
parecer do Conselho Fiscal. compreenCt'~ldo:

relatório da gestão;
balanço;
c) demonstrativo das sobras apura ..
das ou das perdas decorrentes da Insunciência das contribuições para cob.-' r tura das despesas da sociedade e o
parecer do Conselho Fiscal
II - destinação das sobras apura.-;,,;~ ou rateio das perdas decorrentes
da
insuficiência das
contrfbuiçôcs
para cobertura das despesas da socíecace. deduzindo-se, no pn melro caso
as parcelas para os' Fundas Obrigatónos;
II! - eleição dos componentes dos
o-gãos de administração, do Conselho
Fiscal e de outros, quando fôr o caso;
IV - quando previsto. a fixação do
valor dos honorários, gratificações '3
cédula de presença dos membros do
Conselho de Adminístraçâo ou da DIretoria e do Conselho Ffsca.l;
a)

b)
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v - quaisquer assuntos de ínterêsSe social, excluídos os enumerados no

art. 46.

§ 10 Os membros dos oxgãos de administração e fiscalização não poderão participar da votação das matérias referidas nos itens I e IV dêste
e.rtrgo.
§ 2° A exceção das cooperativas ce
crédito e das agrícolas mistas com seção de crédito, a aprovação do relatório, balanço e contas tios órgãos de
administração. desonere seus componentes de responsabilidade, resalvadoa
os casos de êrro, dolo. fraude ou sí .
mulaçâo, bem como a infração da 1e1
ou do estatuto.
SEÇÃO III

Da/3 Assembléias Gerais
rias

extroorama-

Art. 45. A Assembléia Geral ExtCL

ordinária realizar-se-á sempre que
necessário e poderá deliberar sôbre
qualquer assunto de interêsse da somencionado no
ciedade, desde que
edit-al de convocação.
Art. 46. E' da competência exclusive da Assembléia Geral Extraordinária deliberar sôbre os seguintes assuntos:
I -- reforma do estatuto;
II - fusão, incorporação ou desmembramento;
III - mudança do objeto da sociedade;
IV - dísscluçáo voluntária da so~
ciedade e nomeação de liquidantes;
V - contas do liquidante.
Parágrafo único. São necessários os
votos de 2/3 (dois terços) dos as-sociados presentes, para tornar válidas
as delíberaçóes de que trata êste artigo.
SEÇÃO IV

Dos órgãos de Administração

47. A sociedade será administrada por uma Dlretoría ou Conselho de Administração, composto exclusívamente de associados eleitos pela
Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo
obrigatória s.. renovação de, no mínimo, 1/3 (um têrço) do Conselho de
Admtnlstreçâo
§ lQ O estatuto poderá criar outros
órgãos necessários à administração.
Art.

LEGISLATIVO

§ 2: A posse dos administradores
e couaelheiros fiscais das cooperativas
de cré.üto e das agrícolas mistas com
seção de crédito e habitacionais fica
sujeita à préví., homologação dos respectivos órgãos normativos.
Art. 48. Os órgãos de administraçâo pod-em contratar gerentes téonícos ou comerciais, que não pertençam ao quadro de associados, fixando-lhes as atrfbuíções e saláríos.
Art. 49. Ressalvada a legislação especifica que rege as cooperativas de
crédrtc as seções de crédito das cooperatavas agrícolas mistas. e as de habita cào, os administradores eleitos ou
contratados não serão pessoalmente
responsáveís pelas obrigações que con'tralrem em nome da sociedade, mas
responderão solidàriamente pelos prejuízos resultantes de seus atos, se pro;
cederem com culpa DU dolo.
Parágrafo único. A sociedade responderá pelos atos a que se refere
a última parte dêste artigo se os houver ratificado ou dêles logrado proveito.
Arb. 50. Os 'participantes de ato ou
operação social em que se oculte a
natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis
pelas obrigações em nome dela contraídas sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 51. São inelegíveis, além das
pessoas 'ímpedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que
temporàriamente, o acesso a cargos
públícost ou por crime falimentar. de
prevnncaçâo, peita ou subôrno, coneu-são. peculato, ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.
Parágrafo único. Não podem comDor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administração, os parentes ente-e si até 2Q (segundo) grau, em linha reta ou colateral.
Art. 52. O diretor ou associado que,
em qualquer operação, tenha Interêsse oposto ao da sociedade, nâc pode
paa Lícípar das deliberações referentes
a essa operação, cumprindo-lhe acusar
o sei, impedimento.
Art. 53. Os componentes da Admtntstracêo e do Conselho Fiscal, bem
como C:~ liquidantes, equiparam-se aos
administradores das sociedades anônímas para efeito de responsabilidade
cnminai.
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Art. 54. Sem prejuiZo da ação que
couber ao associado, a sociedade, por
seus diretores, ou representada pelo
associado escolhido em Assembléia
Geral, terá direito de ação contra (lS
admínístradores, para promover sua
responsabilidade.
Art. 55. Os empregados de emprêsas que sejam eleitos diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos
criada S gozarão das garantias asse ..
guradaa aos dirigentes sindicais pelo
art. 343 da Consolidação das Leis do
Trabalho (Decreto-lei nc 5.452, de 19
de maio de 1943).
SEÇÃO

v

Do Conselho Fiscal

Art. 56. A administração da sociedade será fiscalizada, assídua e
mu- ucíosarnente, por um Conselho
Fiscal, constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela
Assembléia Geral, sendo permitida
apenae a reeleição de 1/3 (um têrço)
dos seus componentes.
~ to Não podem fazer parte do Conselhc Fiscal, além dos inelegíveis enu,
merados no art. 51, os parentes dos
diretores até o 29 (segundo) grau,
em ltnha reta ou colateral, bem como
os parentes entre si até esse grau.
§ 29 O associado não pode exercer
cumulativamente cargos nos órgãos
de administração e de fiscalização.
CAPÍTULO x
Fusão, Incorporação e

Desmembramento

Art. 57. Pela fusão, duas ou mais
eocpcrativas formam nova sociedade.
§ )0 Deliberada a fusão, cada cooperativa interessada indicará nomes
para comporem comissão mista que
procederá aos estudos necessários à
constituição da nova sociedade, taís
como v levantamento patrimonial, ba.,
lanço geral, plano de dístríbuiçâo de
quotas-partes, destino dos fundos de
reserva e outros e o projeto de estatuto.
§ 2° Aprovado o relatório da co..
missão mista e constituída a nova
sociedade em Assembléia Geral conjunta os respectivos documentos se1''10 arquivados, para aquisição de personalidade jurídica, na Junta Comer;
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ctal competente, e duas vias dos mesmos. com a publicação do arquiva.
mente, serão encaminhadas ao órgão
sxecottvo de contrôl., ou ao órgão local credenciado.
§ 3° Exclui-se do disposto no parágrafo anterior a fusão que envol..
ver cooperativas que exerçam atívidades de crédito. Nessa caso, aprovado o relatório da comissão mista e
constituída a nova sociedade em Assembiéía Geral conjunta, a autorização para funcionar e o registro depenoerâo de prévia anuência do Ban,
co Central do Brasil.
Art 58. A fusão determina a extmçâo das sociedades que se unem
para formar a nova sociedade que
lhes sucederá nos direitos e obrigações.
Art. 59. Pela incorporação, uma sooíedade cooperativa absorve o patrimônio, recebe os associados, a?s~me
as obrigações e Se investe nos dtreítos
de outra ou outras cooperativas.
parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, serão obedecidas as
mesmas
formalidades estabelecidas
para a fusão, limitadas as avaliações
ao patrimônio da ou das sociedades
íncorporandas ,
Art. 60. As sociedades cooueratívas
poderão desmembrar-se em tantas
quantas forem necessárias para atender aos ínterêsses dos seus associa nos,
podendo uma das novas entidwica ser
constituída como cooperativa central
ou federação de cooperativas, cujas
autorizações de funcionamento e 05
arquivamentos serão requeridos conforme o disposto nos arts. 17 e ~;e
guintes.
Art. 61. Deliberado o desmembrá
mento, a Assembléia designará rma
comissão para estudar as provídênelas necessárias à efetivação da medida.
~ 1° O relatório apresentado pela cümissão, acompanhado dos projetos de
estatutos das novas cooperativas, 'erá
apreciado em nova Assembléia especialmente convocada para êste etm.
~ 2° O plano de desmembramento
preverá o rateio. entre as novas cooperativas. do ativo e passivo da sociedade
desmembrada.
§ 3° No rateio previsto no parágrafo anterior, atribuir-se-á a cada -iova
cooperativa parte do capital social da
sociedade desmembrada em quota cor-
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respondente à participação dos

<L::>SÚ·

ciados que passam a integrá-la.
§ 4° Quando uma das cooperattvaa
Iôr constituída como cooperatív« centrai ou federação de cooperativas, pre-

ver-se-á o montante das quotas-part0.S que as associadas terão no ca 11Í
tal social.

Art. 62. Constituídas as soctedaoea
e observado o disposto ncs arts. 17 e

seguintes,

proceder-se-á às transfe-

rêncías contábeis e patrimoniais necessártas à concretização das modldas

anotadas.
CAPíTULO XI

Da Dissolução e Liquisiaçõo

Art. 63. As sociedades cooperatrvae
se dissolvem de pleno direito:
I - quando assim deliberar a Assembléía Geral, desde que os associa-

dos, totalizando o
número mínimo
exigido por esta lei, não se disponham
a assegurar a sua continuidade;
II - pelo decurso do prazo de duraC;ão;
IH - pela consecução dos objetevos predeterminados;
IV - devido à alteração de sua rorma jurtdtca:
V - pela redução' do numero minímo de associados ou do capital socíal minimo se, até a Assembléia 3"""
ral subseqüente. realizada em a-azo
não inferior a 6 (seis) meses. êles nao
forem restabelecidos;
VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;
VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vínte) dias.
Parágrafo único. A dissolução da
sociedade importará no cancelamento
da autorização para funcionar ~ do
registro.
Art. 64. Quando a dissolução da 50·
ciedade não fór promovida v rluntàriamente. nas hipóteses orevís.es no
artigo anterior, a medida poderá ser
tomada judicialmente a pedido de
qualquer associado ou por Imeiatíva
do órgão executivo federal.
Art. 65. Quando a dissolução fôr
õehberada pela Assembre.,a Geo-al. esta nomeará um liquidante ou mais, e
um Conselho Fiscal de il I três.' membros para proceder à sua Iíquidaçâo.

~

10 O processo de liquidaçê

50 IJO-

cera ser iniciado após a «udlêncía do

respectivo órgão executivo .ed-ral .
§ 2° A Assembléia Geral, nos Iírrü.
ces de suas 'atribuições, pooera. em
qualquer época, desttt.nr os Ilquídantes e os membros do Conselho }"ISC,~l,
designando os seus substitutos.
Art. 66. Em todos os atos e operaçôes. os liquidantes deverào .usar a denominação da cooperativa, seguida da
expressào;" Em liquidação".
Art. 67. Os liquidantes terão t'.Jd03
us podêres normais de administração
podendo praticar atos e operaçoes aeceseárlos à realização do ativo e pagamento do passivo.
Art. 68. São obrigações dos Ilquícantes:
I - providenciar o arquivamento, n«
aunta Comercial, da Ata da A'3SelI'.·
bléia Geral em que foi deliberada a
liquidação;
Il - comunicar à

administração
central do respectivo órgão executivo
federal e ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A. a sua nomeaçac, fornecendo cópia da Ata da '\3·
sembleía Geral que decidiu a materia;
IH - arrecadar os bens, livros e
documentos da sociedade, onde quer
que estejam;
IV - convocar os credores e deveames e promover o levantamento dos
créditos e débitos da sociedade;
V - proceder nos 15 (quinze) .ãas
seguintes ao de sua investidura e com
a assistência, sempre que possivel. G01i
administradores, ao levantamento lh.
inventário e balanço geral do ativo 'l
passivo;
VI - realizar o ativo social pura
saldar o passivo e reembolsar os cssaciados de suas quotas-partes, destinando o remanescente, inclusive ~l dos
fundos indivisíveis, ao Banco Nacional de Crédito Cooperativo S . .d.,
VII - exigir dos associados a íntegralízaçac das respectivas quotas-partes do capital social nào realizadas,
quando u ativo não bastar para a 50luçâo do passivo;
VIII - fornecer aos credores a relação dos associados, se a sociedade
fôr de responsabilidade íhrmeada e se
os recursos apurados forem insuficientes para o pagamento das dividas;
IX
convocar a Assembléia Geral,
cada 6 (seis) meses ou sempre que
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necessário, para apresentar relatório e
balanço do estado da üquídaçáo e
prestar contas dos atos praticados durar..te o período anterior;
X - apresentar a Assembléia Geral,
nnda a liquidação, o respectivo ~e~
latóric e as contas finais;
XI - averbar, no órgão competente, a Ata da Assembléia Geral que
considerar encerrada a liquidação.
Art. 69. As obrigações e as responsabílídades dos liquidantes regem-se
pelos preceitos peculiares aos
doe
administradores da sociedade ríq <.1.i
danda .

Art. 70. Sem autorização da Assembléia não poderá o liquidante gravar
de ônus os móveis e imóveis, contrair
empréstimos, salvo quando índíspensáveís para o pagamento de obrigaçoes inadiáveis, nem prosseguir, embora para facilitar a liquidação, na
atividade social.
Art. 71. Respeitados os direitos Ut'l:!
credores preferenciais, pagará o lj~
quídante as dívidas sociais proporcionalmente e sem distinção entre ven
cicias ou nào .
Art. 72. A Assembléia Geral poderá
resolver, antes de ultimada a liquidação, mas depois de pagos os credo
res, que o liquidante faça rateios i:JI}I
antecípaçâo da partilha, à medida em
que se apurem os haveres sociais.
êzt ,
73. Solucionado o
passivo,
reembolsados os cooperados até o varor de suas quotas-partes e encaminnado o remanescente conforme ,J """s~
tatuído, convocará o Iíqtndante ss.
eembléía Geral para prestação Itnal
de contas.
Art. 74. Aprovadas as contas encerra-se a liquidação e a sociedade- se
extingue, devendo a a ta da Assemtnét.a
ser arquivada na Junta Comercial e

~ 10

A liquidação extrajudicial. tan-

to quanto possível, deverá ser prece-

dída de intervenção na
S ~o Ao interventor,

sociedade.
além dos iJJdêres expressamente concedidos no
ato de intervenção, são atribuídas
funções, prerrogativas e obrigações
dos órgãos de administração,
Art. 76, A publicação no D'i<ãrio Oficial, da ata da Assembléia Geral da
sociedade, que deliberou 'sua líquidaçâo, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida fôr de
sua iniciativa, implicará a sustação de
qualquer ação judicial contra a ccoperattva, pelo prazo de 1 .um) ano, se-i
prejuízo, entretanto, da fluência dna
juros legais ou pactuados e seus aC83sórios ,
Parágrafo único. Decorrido o prazo
previsto neste artigo, sem que,' cor
motivo relevante, esteja encerrada a
liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um)
ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada. com os meamos . efeitos, no Diário Oficial.
Art. 77. Na realização do ativo da
sociedade, o liquidante deverá:
I - mandar avaliar, por avalladores judiciais ou de Instituições ~i
nancelras públicas, os bens de SOCledade;

II - proceder à venda dos bens
necessários ao pagamento do passivo
da sociedade, observadas, no que couber, as normas constantes dos arts.
117 e 118 do Decreto-lei n" 7 .sai. de
21 de junho de 1945.
Art. 78, A liquidação das cooperativas de crédito e da seção de crédito
das cooperativas agrícolas mistas reger-se-á pelas normas próprias Ieguís
e regulamentares.

pu blícada..
Parágrafo único. O associado dís-

cordante terá o prazo de 30 (trinta)

dias, a contar da publicação da ata,
para promover a ação que couber.
Art. 75. A liquidação extrajudicial
elas cooperativas poderá ser promovida por iniciativa do respectivo órgão
executivo federal, que designara o 11quidante, e será processada de acôrdc
corri a legislação especítrca e tcmaís
disposições regulamentares. desde que
a sociedade deixe de oferecer concnções operacionais,
principalmente po
constatada insolvência,
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CAPÍTULO

xn

Do Sistema

Operacional das
Cooperativas
SEÇÃO I

])0

Ato Cooperativo

Art. '19. Denominam-se a tos coa J(,ratívos os praticados entre as cooparatlvas e seus associados, entre àstee
e aquelas e pelas cooperativas entre sl
quando associados, para a consecução
dos objetivos sociais,
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Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
SEÇÃO II

Das Distribuições

de Despesas

Art. 80. As despesas da sociedade

serão cobertas pelos associados -ne.Itante rateio lia proporção direta da
fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa DO'
derá, para melhor atender à equani
midade de cobertura das despesas da.
sociedade, estabelecer:
I - rateio, em partes iguais, das

despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou
não, no ano, usufruído dos serviços
por ela prestados, conforme definidas no estatuto;
II - rateio, em razão diretamente proporcional, entre os associados
que tenham usufruído dos serviços
durante o ano, das sobras liquidas ou
dos prejuízos verificados no balanço
do exercício, excluídas as despesas
gerais já atendidas na forma do item
anterior.
Art. 81. A cooperativa que nver
adotado o critério de separar as despesas da sociedade e estabelecido o
seu rateio na forma indicada no parágrafo único do artigo anterior deverá levantar separadamente as despesas gerais.
SEÇÃO IH

Das Operações da Cooperativa

Art. 82. A cooperativa que se dedicar a vendas em comum poderá tegistrar-se
como armazém gel-ar G,
nessa condição,
expedir "Connectmentos de Depósitos" e "Warrants"
para os produtos de seus associadoa
conservados em, seus armazéns, proprtos ou arrendados, sem prej uízo
da emissão de outros títulos decorrentes de suas atividades normais,
aplicando-se, no que couber, a legrslaçâo específica.
§ 1ç Para efeito dêste artigo, os armazéns da cooperativa se equiparam
aos "Armazéns Gerais", com as pr>;3r·
rogatlvas e obrigações destes, ficando os componentes do Conselho de

Administração ou Diretoria Executlva, emitente do título, responsáveis,
pessoal e solidàríamente, pela
oca
guarda e conservação dos produtos
vinculados, respondendo criminal e
civilmente pelas declarações constantes do titulo, como também por ..:}lJo"Jquer ação ou omissão que acarrete
o desvio, deterioração ou perda dos
produtos.
§ 2° Observado o disposto no ~ 1",
as cooperativas poderão operar un>
dades de armazenagem, embalagem
e Irtgortttcação, bem como armazéns
gerais alfandegados, nos têrmos do
disposto no Capítulo IV da Lei número 5.025, de 10 de junho de 1906.
Art. 83. A entrega da prod-tçào
do associado a sua cooperativa significa a outorga a esta de plenos podêres para a sua livre disposição,
inclusive para gravá-la e dá-la em
garantia de operações de crédito -ealizadas pela sociedade, salvo se, Lendo em vista os usos e costumes relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de ínterêsse co
produtor, os estatutos dispuserem de
outro modo.
Art. 84. As cooperativas de crédtto rural e as seções de crédito gas
cooperativas agrícolas mistas só poderão operar com associados, pessoas
físicas, que de forma efetiva e predominante:
I - desenvolvam, na área de ação
da cooperativa, atividades agrícolas,
pecuárias ou extrativas;
II - se dediquem a operações de
captura e transformação do pescado.
parágrafo único. As operações de
que trata êste artigo só poderão ser
praticadas com pessoas jurídicas, associadas. desde que exerçam exclustvamente atividades agrícolas. oec.rarias ou extrativas na área de ação da
cooperativa ou atividades de captura
ou transformação do pescado.
Art. 85. As cooperativas agrupecuárías e de pesca poderão adquirir
produtos de não associados, agrte.ilteres, pecuaristas ou pescadores. para completar
lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir
capacidade ociosa de Instalações industrraís das cooperativas que as
possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão
fornecer bens e serviços a não asso-
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cíados, desde que tal faculdade aten-

da aos objetivos sociais e estejam de
conformidade com a presente Ieí .
Parágrafo único. No caso das (X)~
operativas de crédito e das seções d<:l
crédito das cooperativas agrícolas
mistas, o disposto neste artigo só se
aplicará com base em regras a serem
estabelecidas pelo órgão normativo.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados nos arts. 85 e
86, serão levados à conta do "Punrío
de Assistência Técnica, Educacional
e Social" e serão contabilízadoe em
separado, de molde a perrrntrr calculo para incidência de tributos.
Art. 88. Mediante prévia e expressa autortzaçâc concedida pelo
respectivo órgão executivo federal,
consoante as normas e limites instituídos pelo Conselho Nacional de
Cooperativismo, poderão as cooperativas participar de sociedades não 000perativas, públicas ou privadas, em
caráter excepcional, para atendimento
de objetivos acessórios ou complementares.
Parágrafo umco. As inversões decorrentes dessa
participação serão
contabilizadas em títulos específicos
e seus eventuais resultados positivos
levados ao "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social".
SEÇÃO IV

Dos Preiuizos

Art. 89. Os prejuízos verificados
no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do
Fundo de Reserva e, se insuficiente
êste, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços
usufruídos, ressalvada a OPÇã0 prevista no parágrafo único do art. 80.
SEÇÃO

v

Do Sistema Trabalhista

Art. 90. Qualquer que seja o t1po
de cooperativa, não existe vinculo
empregatício entre ela e seus assc>ciados.
Art. 91. As cooperativas igualamse às demais emprêsas em relação
aos seus empregados para os fins da
legislação trabalhista e prevídencíária.
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CAPÍTULü XIII

Da Fiscalização e Oontrôle

Art. 92. A fiscalização e o centrele das sociedades cooperativas
nos
termos desta lei e dispOSitivo; legais
especificas, serão exercidos, de aoôr.•
do com o objeto de funcionamento
da seguinte forma:
'
r - as de crédito e as seções de
crédito das
agrícolas mistas pelo
Banco Central do Brasil;
II - as de habitação pelo Banco
Nacional de Habitação;
ur - as demais pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrarra..
§ 1\" Mediante autorização do Conselho Nacional de Cooperativismo, os
órgãos controladores federais poderão solicitar, quando julgarem necessário, a colaboração de outros órgãos
administrativos, na execução
elas
atribuições previstas neste artigo.
~ 29 As sociedades cooperativas .oermitárão quaisquer verificações determinadas pelos respectivos órgãos de
contrôle, ,prestando os esclarecímentos que lhes forem solícrtados. além
de serem obrigadas a eemetev-thes
anualmente a relação dos assou'adcs
admitidos, demitidos, ehmmados ô
excluídos no período. cópias de atas,
de balanços e dos relatórios do exercício social e parecer do Conselho
Fiscal.
Art. 93. O Poder Público, por intermédio da administração central
dos órgãos executivos federais competentes, por iniciativa própria ou
solicitação da Assembléia Geral. ou
do Conselho Fiscal, intervirá nas cooperativas quando ocorrer um dos
seguintes casos:
I - violação contumaz das disposições legais;
rI - ameaça de insolvência
em
virtude de ma administração da sociedade;
III paralisação das atividades
sociais por mais de 120 (cento e vinte) dias consecutivos;
IV inobservância do art. 55,
§ 29,
Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, às cooperativas habítacíonats,
o disposto neste artigo.
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Art. 94. Observar-se-á, no proces so de intervenção, a disposição conetante do § 29 do art. 75.
CAPITULO XIV

Do Conselho Nactonui de Cooperativismo

Art. 95. A orientação geral da política cooperativista nacional caberá
ao Conselho Nacional de Cooperatlvíamo - CNC, que passará a tuncionar junto ao Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agruría INCRA, com plena autonomia edmínístrattva e financeira, na forma do
art. 172 ?O Decreto-lei nc 200, de 25
de fevereiro de 1967, sob a presidencía do Ministro da
Agricultura e
composto de 8 (oito) membros indicados pelos seguintes órgãos representados:
I - Ministério do Planejamento e
Coordenação Geral;
I! -- Ministério da Fazenda por
intermédio do Banco Central' do
Brasil;
. lU -;-. Ministério do Interior, per
intermédio do Banco Nacional
da
Habitação;
IV - Ministério
da Agricultura
por intermédio do Instituto NaclOnal
de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, e do Banco Nacional dto
Crédito Cooperativo S. A.;
V - Organização das Cooperattvaa
Brasileiras.
Parágrafo único. A entidade rercrtda no inciso V (quinto) dêste arüígo contará com 3 (três) elementos
para fazer-se representar no Conselho.
Art. 96. O Conselho, que devera
reunir-se ordinàriamente uma vez
por mês, será presidido pelo Ministro
da Agricultura, a quem cabera o voto
de qualidade, sendo suas resoluções
votadas por maioria simples, com a
presença, no mtnímo, de 3 (trêsj representantes dos órgãos oficiais mencionados nos itens I a IV do artigo
anterior.
Parágrafo único. Nos seus impedimentos eventuais, o substituto do
Presidente será o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Art. 97. Ao Conselho Nacional de
Cooperativismo compete:
I - editar atos normativos para a
atividade cooperativista nacional;
II '- baixar normas regulamentadoras, complementares e interpretativas, da legislação cooperativista ;
lI! - orgamzar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas nacionais;
IV - decidir, em última instância,
os recursos originários de decísóes do
respectivo órgão executivo federal;
V - apreciar os anteprojetos que
objetivam a revisão da Iegislaçáo cooperativista;
VI - estabelecer condições para.
o exercício de quaisquer cargos eletivos de administração 0'1 fiscalização de cooperativas;
VII - definir as condtçôes de funcionamento do empreendiment-o coeperativo, a que se refere o art.. 18;
VIII - votar o seu proprlo regimento;
IX - autorizar, onde houver condições, a criação de Conselhos Régionais de Cooperativismo, definindolhe" ae atribuições;
X - decidir sôbre a aplicação do
Fundo Nacional de Cooperativismo,
nos têrmos do art. 102 desta lei;
XI - estabelecer em ato normativo ou de caso a caso, conforme tul
gar necessário, o limite a ser observado nas operações com não associados a que se referem os arts. 85 e
86.
Parágrafo único. As atribuições do

Conselho Nacional de Cooperatdvismo não se estendem às cooperativas
de habitação, às de crédito
as seçõe,
de crédito
das
cooperativas
agr.colas mistas, no que forem regidas por legislação própria.
Art. 98. O Conselho Nacional de
Cooperativismo - CNC contará com
uma Secretaria Executiva que se Incumbirá de seus encargos admlnístrattvos, podendo seu Secretário Executivo requisitar funcionários de
qualquer órgão da Administração
Pública.
§ 10 • O Secretário Executivo
do
Conselho Nacional de Cooperatlvfsmc
será o Diretor do Departamento de
Desenvolvimento Rural do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, .devendo o Departamento referido incumbir-se dos
encargos administrativos de Conselho Nacional de Cooperativismo.
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§ 2 0 • Para os impedimentos evenbuais do cecretário Executivo, êste
Indicará à apreciação do
Conselho
seu substituto.
Art. 99. Compete ao Presidente do
Conselho Nacional de Cooperativls'mo:
I presidir as reuniões;
II - convocar as reuniões cxtraordinárias;
III - proferir o voto de qualtda..

de.

Art. 100. Compete à Secretaria
Executiva do Conselho Nacional de
Cooperativismo:
I - dar execução às resoluções d{..
Conselho;
II - comunicar as
decisões do
Conselho ao respectivo órgão executivo federal;
III - manter relações com os órgãos executivos federais, berr; assim
com quaisquer outros órgãos púbhcoa
ou privados, nacionais ou estrangetros, que possam influir no aperfeiçoamento do cooperativismo;
IV - transmitir aos crgâos executivos federais e entidade superior
do movimento cooperativista nacional tôdas as informações relacionadas com a doutrina e práticas cooperativistas de seu ínterêsse,
V - organizar e manter atualizado o cadastro geral das cooperativas
nacionais e expedir as respectivas
certidões;
VI - apresentar ao Conselho, em
tempo hábil, a proposta orçamentàna do órgào, bem cc .10 o relatório
anual de suas atividades;
VIl - providenciar todos os metes
que assegurem o regular funcionamento .do Conselho;
VIII - executar quaisquer outras
atdvtdades necessárias ac pleno exercicio das atribuições do Conselho.
Art. 101. O Ministério da Agrlcultura incluirá, em sua proposta orça
mentárfa anual, os recursos fínanceiros solicitados pelo Conselho NaGNC,
cional de Cooperativismo
para custear seu runcíonamento .
Parágrafo ún.co . As contas do
Conselho Nacional de Cooperatívísmc
- CNC, serão prestadas por intermédíc do Mínistérrc da Agricultura,
observada a legislação especifica que
regula a matéria.
Art. 102. Fica mantido, junte- ao
Banco Nacional de Crédito Coopere-

tive S. A., o "Fundo Nacional de
Cooperativismo", criado pelo Decreto-lei n'' 59, de 21 de novembro de
1966, destinado a prover recursos de
apoio ao movimente.
cooperativista
nacional.
~ 10. O Fundo de que trata êste
artigo será suprido por:
1 - cotação incluída no orçamen
to 10 Ministério da Agricultura pare
o fim específico de incentivo às atividades cooperativas;
II juros e amortizações dos fl
nanciamentos realizados com seus
recursos;
II - doações,
legados e outras
rendas eventuais;
IV - dotações consignadas pelo
Fundo Federal Agropecuário e pelo
Instituto Nacional de Colonização c
Reforma Agrária -- INCRA.
§ 20 • Os recursos do Fundo, deduzido o necessário ao custeio de sua
admmístração, serão aplicados pela
Banco Nacional de Crédito Cooperativo, obrtgatórfamente, em financiamenta de atividades que interessem
de maneira relevante o abastecímen
to das populações, a critério do conselho Nacional de Cooperativismo.
§ 3 0 • O Conselho Nacional de Cooperativismo poderá, por conta do
Fundo, autorizar a concessão de e~'
tímulos ou auxílios para execução :1(J
atividades que, pela sua relevância
sócio-econômica, concorram para 'J
desenvolvimento do sistema cooperativista nacional.
CAPíTULO

xv

Dos órgãos Governamentats

Art. 103. As cooperativas permaneccrão subordinadas, na parte normativa, ao Conselhc Nacional de Cooperativismo com exceção das de
crédito, das seções de crédito das
agrícolas mistas e das de habitação,
cujas normas continuarão a ser baixadas pelo Conselho Monetário Nacíonal, relativamente às duas primeiras, e Banco Nacional de Habitação,
com relação à última, observado o
disposto no art. 92 desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos executivos federais, visando à execução
descentralizada de seus serviços, poderão delegar sua competência, totat
ou parcialmente, a órgãos e entidades da administração estadual e mu-

174

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

§ 1°. O Organização das Coope..
rativas Brasil eiras
OCB será
constituída de entidades, uma para
ministração federal.
cada Estado, Território e Distrito
Art. 104. Os órgãos executivos ieFederal, criadas com as mesmas ca~
ueraís comunicarão tôdas as altera..
racterístícas da organização nacíc .
ções havidas nas cooperativas sob a
naI.
sua jurisdição ao Conselho Nacional
§ 2°. As Assembléias Gerais do ór..
de Cooperativismo, para fins
ce
gac central serão formadas pelos ~
atualização do cadastro geral das co
presentantes credenciados das filiaoperativas nacíonaís ,
das, 1 (um) por entidade, admítíndo-se proporcionalidade de voto.
CAPÍTULO XV1
§ 3". A proporcionalidade de voto,
estabelecida no parágrafo
anterior,
Da Representação do Sistema
ficará a critério da OCB, baseandoCooperativista
se no número de associados - pessoas físicas e as exceções previstas
nesta lei - que compõem o quadro
Art. 105. A representação do eis.
das cooperativas filiadas.
tema cooperativista nacional cabe à
§ _~o A composição da Diretorta na
Organização das Cooperativas Brast
Organização das Cooperativas BrasiIeíras - OCB, sociedade civil, com
leiras - OCB será estabelecida em
sede na Capital Federal, órgão técm .
seus estatutos sociais.
co-consultivo do govêrno, estruturada nos têrmos desta lei, sem final1§ 5°. Para o exercício de cargos
dade lucrativa, competindo-lhe prede Diretoria e Conselho Fiscal, as
cipuamente:
eleições se processarão por escrutí..
nio secreto, permitida a reeleição
a) manter neutralidade política e
para mais um mandato consecutivo.
índíscrfmínaçâo racial, religiosa e sv
cial;
Art. 106. A atual Organização daa
Cooperativas Brasileiras e as suas
b) integrar todos os ramos das atrfiliadas ficam investidas das atrrnuívidades cooperativistas;
ções e prerrogativas conferidas nesc) manter registro de tôdas as su~
ta lei, devendo, no prazo de 1 (um;
cíedades cooperativas que, para todos.
ano, promover a adaptação de seus
os ereítos, integram a Organízaçau
estatutos e a transferência da seda
das Cooperativas Brasileiras - OCH,
nacional.
d) manter serviços de assistência
geral ao sistema cooperativista, seja
Art. 107. As cooperativas são obrtquanto à estrutura social, seja quan ~
gadas, para seu funcionamento, a reto aos métodos operacionais e onengistrar-se na Organização das Cotação jurídica, mediante pareceres e
operativas Brasileiras -ou' na entidade
recomendações, sujeitas, quando tOl:
estadual, se houver, mediante apresentaçâo dos estatutos sociais e suas
o caso, à aprovação do Conselho Na ..
alterações posteriores.
cional de Cooperativismo - CNC;
e) denunciar ao Conselho Nacional
Parágrafo único. Por oca-sião do
de Cooperativismo práticas nocivas
registro, a cooperativa pagará 10%
ao desenvolvimento cooperativista;
(dez por cento) do maior salárioj) opinar nos processos que lhe semínimo vigente, se a soma do resjam encaminhados pelo Conselho
pectivo capital integralizado e runNacional de Cooperativismo.
aos não execeder de 250 (duzentos e
g) dispor de setores consultivos escinqüenta) salários-mínimos, e 50%
pecializados, de acôrdc com os ramos
vcmqüenta por
cento) se aquêle
dt: cooperativismo;
montante fór superior.
h) fixar a política da organlzaçao
com base nas proposições emanadas
Art. 108. Fica instituída. além do
pagamento previsto no
parágrafo
de seus órgãos técnicos;
i) exercer outras ativídades . íne .
único do artigo anterior, a Contrirentes à sua condição de órgão de
buição Cooperativista, que será recorepresentação e defesa do sistema
lhida anualmente pela cooperativa
após o encerrament., de seu exercí ..
cooperativista;
j) manter relações de integração
cio social, a favor da Organização
com as entidades congêneres do exdai. Cooperativas Brasileiras de que
terior e suas cooperativas.
trata o art. 105 desta lei.

nícipal, bem como, excepclonalmenta
a outros órgãos e entidades da ad-
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§ P. A Contribuição Cooperativlsta constituir-se-á de importância
correspondente a 0,2% (dois décimos
por cento) do valor do capital integralizado e fundos da sociedade cooperativa, no exercício social do ano
anterior, sendo o respectivo montante dístrfbuído, por metade, a suas filiadas, quando constituídas.
§ 20 • No caso
das
cooperativas
centrais ou federações, a contribuição de que trata ~ parágrafo antertor será calculada sôbre os fundos
e reservas existentes.
§ 3°. A Organização das Cooperativas Brasileiras poderá estabelecer
um teto à Contribuição Cooperativista, com base em estudos elaborados pelo seu corpo técnico.
CAPÍTULO XVII

Dos Estímulos Creditícios

Art. 109. Caberá ao Banco Nacíonal de Crédito Cooperativo S. A. estimular e apoiar as cooperativas,
mediante concessão de flnanclamenUlS
necessários ao seu desenvolvimento.
§ lo. Poderá o Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S. A. receber
depósitos das cooperativas de oredíto
e das seções de crédito das cooperativas agrtcolas mistas.
§ 20 • Poderá '-' Banco Nacional de
Crédito Cooperativo S. A. operar
com pessoas físicas ou jurfdlcas, estranhas ao quadro social cooperativo,
aesde que haja beneficio para as cooperativas e estas figurem na operação bancária.
§ 3°. O Banco Nacional de c-sdite Cooperativo S. A. manterá linhas de crédito especificas para as
cooperativas, de acôrdo com o obteto e a natureza de suas atividades,
a juros módicos e prazos adequados
Inclusive com sistema de garantias
ajustado às peculiaridades das cooperativas a que se destinam.
§ 40 • O Banco Nacional de Crédito Cooperativo S. A. manterá linha
especial de crédito para financiamente de quotas-partes de capital.
v Art. 110. Fica extinta a contribuição de que trata o art. 13 do Decreto-lei n° 60, de 21 de novembro
de 1966, com a redação dada pelo
Decreto-lei ne 668, de 3 de julho de
1969.
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CAPÍTULO

xvrrr

Das Disposições Gerais e
Transitórias

Art. 111. Serão considerados come'
renua tributável os resultados posltívos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85,
86 e 88 desta lei.
Art. 112. O Balanço Geral e oRe..
Iatórío do exercício social que as
encaminhar
cooperativas
deverão
anualmente aos órgãos de contrôle
serão acompanhados, a juízo dêstes,
de parecer emitido por um serviço
independente de auditoria credencla..
do pela Organização das Cooperativas Brasileiras.
Parágrafo único. Em casos especiais, tendo em vista a sede da Cooperativa, o volume de suas operações e outras circunstâncias dignas
de consideração, a exigência da apresentação do parecer pode ser dispensada.
Art.
113. Atendidas as deduções
determinadas pela legislação cspecífica, às sociedades cooperativas ficara assegurada primeira prioridade
para o recebimento de seus créditos
de pessoas jurídicas que efetuem descontos na rôlha de pagamento ue
seus empregados, associados de cooperativas.
Art 114. Fica estabelecido o prazo
de 36 (trinta e seis) meses para que
as cooperativas atualmente registradas nos órgãos competentes reformulen- os seus
estatutos, no que fôr
cabível, adaptando-os ao disposto na
presente lei.
Art. 115. As Cooperativas dos Estados, Territórios ou do Distrito .Feueral, enquanto não constituírem
seus órgãos de representação, E~rão
convocadas às Assembléias da OCB,
como vogais, com 60 (sessenta) dias
de antecedência, mediante editais
publicados 3 (três) vêzes em jornal
de grande circulação local.
Art. 116. A presente lei não altera o disposto nos sistemas próprios
instituídos para as cooperativas de
hatntaçáo e cooperativas de crédito,
aplicando-se ainda, no que couber. o
regime instituído para essas últimas
às seções de crédito das agrícolas
mistas.
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Art. 117. Esta lei entrará em vigo na data de sua publicação, revogadas as disposições em consrário
f;
aspecífícamente o Decreto-lei número 59, de 21 de novembro de 1966.

bem como o Decreto número 60.597.

de 19 de abril de 1967.

Brasília, 16 de dezembro de 1971;
1500 da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Antônio Delfim Netto
L. F. Cirne Lima
João Paulo dos Reis Velloso
José Costa Cavalcanti

LEI N," 5.765 -

DE 18 DE DEZEMBRO

DE 1971
Aprova alterações na ortografia da
língua portuguêsa e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Congresso Naciona, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 De conformidade com o
parecer conjunto .ía Academia Brastleira de Letras e da Academia das
Ciências de Lisboa, exarado a 22 de
a i ri. de 1971 segundo o disposto no
arttgo lU da Convenção Ortogr-ârma
celebrada
29 de rrevcmorc de 1943
en.re o Brasr' e Port cgal, Jk a abolido
o trema nos hiatos átonos; o acento
circunflexo diferencial na letra e e
na letra 'J ~ ... sílaba .õníoa das palavrav bomógrafas C1e outras em que
são abertas a letra e e a letra o, exceção feita da forma pôde, que se
acentuará por oposição a pode; o
acento cirfunflexo e o grave com que
se assinala a silaba subtôntca dos vocábulos derivados em que figura o
sufixo mente ou sufixos iniciados por

z.

Art. 2.0 A Academia Brasileira de
Letras promoverá, dentro do prazo de
:2 (dois) anos, a atualização do Vocab-..árro Comum. a organização do Vo~
cabulário Onomástico e a republícaç â c do Pequeno Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguêsa nos têrmos
da presente Lei.
Art. 3.0 Conceder-se-á às emprêsas
editoras de livros e publicações o pra-o
de 4 (quatro) anos para o cumpri-emento do que dispõe esta Lei.

Art. 40 Esta Lei entrará em vigor
dias após a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 18 de dezembro de 1971;
150. 0 da Independência e 83. 0 da
República.
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EMÍLIO G.

MÉDICI

Jarbas G. Passarinho

LEI N. o 5. 766

~ DE 20 DE DEZEMBRO
DE 1971

Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e 'li
ouiras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nactonal decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
CAPÍTULO I

Dos Fins

Art. 1.0 Ficam criados o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de
Psicologia, dotados de personalidade
jurídica de direito público, autonomia
administrativa E- financeira". constituindo, em seu conjunto, uma autarquia,
destinados a orientar, disciplinar e
fiscalizar o exercício da profissão -te
Psicólogo e zelar pela fiel observânr-ía
aos princípios de ética € disciplina
da classe.
CAPÍTULO

n

Do Conselho Federal

Art. 20 O Conselho Federal de Psico'ogía é o órgão supremo dos ConseInCE Regionais, com jurisdição em todo
o território nacional e sede no Oistritc Federal.
Art. 3.0 O Conselho Federal será
constituído de 9 (nove) membros efetivos e 9 (nove) suplentes, brasileiros, eleitos por maioria de votos, em
escrutínio secreto, na Assambléía dos
Delegados Regionais.
Parágrafo único. O mandato dos
membros do Conselho Federal será de
3 (três) anos, permitida a reeleição
uma vez.
Art. 4.° O Conselho Federal deverá
reunir-se, pelo menos, uma vez mensalmente, só podendo deliberar com a
presença da maioria absoluta de seus
membros.
§ 1.0 As deliberações sôbre as matérias de que tratam as alineas i, »z,
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o do artigo 6." só terão valor quando
aprc.- H,'<-<,~ por 2/3 (dois terços) doa
membros do Conselho Federal.
§ 2." O Conselheiro que faltar, durano. J ano. sem licença prévia do
Ooneelhc. a 5 (cinco) reuniões, perderá o mandato.
§ 3." A substituição de qualquer
membro, em suas faltas e impedimentos, se fará pelo respectivo suplente
Art. 5." Em cada ano, na primeira
reunião. o Conselho Federal elegerá
seu Presidente. Vice-Presidente, Secretário e Tesoureiro, cujas atribuiçós serão
fixadas no Regimento.
§ L" Além de outras atribuições, caberá ao Presidente;
.:"t\ . eprésentar o Conselho s'ede-al.
ativa e passivamente, em .ruízo e
fora dêle;
b) zelar pela honorabilidade e autonomia d., instituição e pelas .e-s (>
regulamentos referentes ao exercício
da profissão de Psicólogo;
c) convocar ordinária e extraor t
nàrtamente a Assembléia dos Deleaados Regtonaís .
§ 2." O Presidente será, em suas faltas e impedimentos, substituído per-i
Vice-Presidente.

Art 1)" São atribuições do Conselho Federal:
a) elaborar seu regimento e aprovar os regrmen tos organizados peles
Conselhos Regionais;
b) orientar, disciplinar e físcarízar
o exercício da profissão de Psícólogn.
c) expedir as resoluções necessárias
ao cumprimento das leis em vigor e
das que venham modificar as atribuições e cornoetêncta dos profissionais
de Psicotogia:
fi' definir nos têrmos legais o Il
mite de competência do exercido pr vf.eeíonal. conforme os cursos realizadI c ou provas de especialização -u- .stadas em escolas ou institutos profís
stonaís reconbecicíos:
p) elaborar e aprovar o Código ~e
t:tica Profissional do Psicólogo;
f) funcionar como tribunal superior de ética profissional;
g) servir de órgão consultivo em matéria de Psicologia:
h I julgar em última instância os recursos das deliberações dos Conselhos

Regionais:

il publicar. anualmente. " relatório
de seus trabalhos e a relação de todos os psicólogos registrados;
j) expedir resoluções e tnstruçôes
necessárias ao bem funcionamento
do Conselho Federal e dos Conselhos

Regionais. inclusive no que tange ao
procedimento eleitoral respectivo,
O aprovar as anuidades e demais
contribuições a serem pagas pelos Psicólogos;
rn.í fixar a composição dos Conselhos Regionais, organizando-os à sua
semelhança e promovendo a mstalaçâo de tantos Conselhos quantos forem julgados necessários, determinando suas sedes e zonas de jurisdição;
n) propor ao Poder Competente alterações da legislação relativa ao exercícto da profissão de Psicólogo;
O) promover a intervenção nos Conselhos Regionais, na hipótese de sua
insolvência;
z» dentro dos prazos regimentais,
elaborar a proposta orçamentária
anual a ser apreciada pela Assembléia
dos Delegados Regionais. fixar os critérios para a elaboração das propostas orçamentárias regtor.aís e aprovar os orçamentos dos Conselhos Regionais;
q) elaborar a prestação de contas e
er.caminhá-Ia 3.{) Tribunal de Contas.

•

CAPíTULO In

Dos conselhos Reqionais

Art. 7." Os membros do- Conselhos
Resdonais, efetivos e suplentes..... erão
brastteiros. eleitos pelos orofíssio.iaís
Inscr-itos na -esnect.ív- área de acão.
em escrutínio secreto nela forma est?1">e1('r i rl a no Regimento
Parácrafo único
0 mandato dos
membros dos Conselhos
-lon-a' será
de 3 (três) nos. permitida a reeletcãr- uma vez.
Art. 8" Em cada ano na ormetra
reunião. cada Conselho Regional ele-

p-."yi>

<:pl1

tt f;'~:jr1pnt'"

.. ~ ~~"<:inente.

Secretário e Tesoureiro. :mn, atrlbutcôes serão fixadas no reaoectlvo
Regimento.
Art iJ." São atribuições dos Conselhos Regionais:
a)
organizar seu regimento submetendo-o à aprovação d1 Conselho
Pederal ,
bl 01'Iei1'Lar, disciplmar e físcalízar
c exercí -Io da profissão em sua área
de co! .etêncta:
.
c) zelar pela observância do Código
de aüoa Profissional impondo san,;5 rala sua víolação ;
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d) funcionar como tribuna' regional de ética profissional;
e) sugerir ao Conselho Federal as
medidas necessárias à orientação e
fiscalização do exercício profissional;
f)
eleger dois delegados-eleitores

para a assembléia referida no artigo 3.°;
g)

remeter,

anualmente, relatório

ao Conselho Federal, nêle incluindo
relações atualizadas dos profissionais

inscritos, cancelados e suspensos;
h) elaborar a proposta orçamentâ-

ria anual, submetendo-a à aprovação
do Conselho Federal;
i) encaminhar a prestação de contas ao Conselho Federal para os fins

do item

"q"

do art. 6.0 •
CAPÍTULO IV

Do Bxercicio da Profissão

e das Inscrições

Art. 10. Todo profissional de

r-;i.-

cclogia, para o exercício da profis-

são deverá inscrever-se no conselho
Regional de sua área de ação.
Parágrafo único. Para a ínscrtçâo
é necessário que o candidato:
a) satisfaça às exigências da Lei
n." 4.119. de 27 de agõstc de 1962;
b) não seja ou esteja impedido de
exercer a profissão;
c) goze de boa reputação por sua
conduta pública.
Art. 11. Os registros serão feitos
nas categorias de Psicólogo e Psicólogo Especialista.
Art. 12. Qualquer pessoa ou entidade poderá representar ao Conselho
Regional
contra o registro de um
candidato.
Art. 13. Se o Conselho Regional
pedido de tnscrição o
candidato terá direito de recorrer ao
Conselho Federal dentro do prazo fixado no Regimento.

ínoer-rtr o

Art. 14. Aceita a inscrição, ser-lhe-

á expedida pelo conselho R.e~·ional a

Carteira de Identidade protts-ional,
onde serão feitas anot- ções relativas
à atividade do portador.
Art. 15. A exibição da Carteira referida no artigo anterior poderá ser
exigida por qualquer mteressadc
para verificar a habilitação profissional.

CAPITULO V

Do Patrimônio e da Gestão Financeira

Art. 16. O patrimônio do Conselho
Federal e dos Conselhos Regionais
será constituído de:
I - Doações e legados;
II Dotações orçamentárias do
Poder Fúblico Federal, Estadual ou
Municipal;
UI - Bens e valôres adquir'dos;
IV taxas. anuidades. multas e
outras contribuições a serem pagas

peíos prcrissionats ,

Parágrafo único. Os quantitativos
de que trata o inciso IV dêste a rt.igo
deverão ser depositados em contas
vinculadas no Banco do Braail, tabendo 1/3 (um têrço) do seu montante ao Conselho Federal.
Art. 17, O orçamento anual do
Conselho Federal será aprovado mediante voto favorável de, pelo menos. 2/3 (dois terços) dos membros
presentes à Assembléia dos Delegados Regionais.
'

Art. 18. Para a aquisição ou alienação de bens que ultrapasse 5 rotnco) salários-mínimos se exigirá a
condição estabelecida no artigo anterior devendo-se
observar,
nos
casos de concorrência pública. os lin.Ites flvaôos no Decreto-lei n- 20Ct,
de 25 de fevereiro de 1967
Parácrafo ún'co. A aquistcâo oualienação dos bens de mterêsse de
um Conselho Regional dependerá de
aprovação prévia da respectiva Assembléia Geral.
CAPITULO VI

Das Assembléias

Art. 19. Constituem a Assembléia
dos Delegados Regionais os representantes dos Conselhos rcegtonais
Art. 20. A Assembléia dos Delegados Regionais deverá reunir-se ordtnáriamente. ao menos, uma vez por
ano, exigindo-se em primeira r-or: ,0cação, o quorum da maioria absoluta
oe seus membros.
§ 1.0 Nas convocações subsequentes
a Assembléia poderá reunir-se com
qualquer número.
§ 2.° A reunião que coincidir com
o ano do término do mandato do
Conselho Federal realizar-se-á oen-
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tro de 30 (trinta) a 45 (quarenta e
cinco) dias de antecedência à expiração do mandato.
§ 3.° A Assembléia poderá reunrrse extraordinàrtamente a pedido justaf'icado de 1;;:; (um têrço) de seus
membros, ou por Iníciatíva do Presidente do Conselho Federal.
Art. 21. A Assembléia dos Delegados Regionais compete. em reunião
previamente convocada para êsse fim
e por deliberação de, pelo menos . 2/3
<dois terços) dos membros presentes:
a) eleger os membros dn Conselho
Federal e respectivos suplentes:
b) destituir qualquer dos membros
do Conselho Federal q_2 atente contra o prestrgio. o decôro ou o bom
nome da classe.
Art. 22. Constituem a Assembléia
Geral de cada Conselho Regional os
pstcólosos nêle
ir-scrttos, em pleno
gôzo de seus direitos e ;:]:'112 tenham,
na respectiva jurisdição, a sede prtncipai de sua atividade orofísslonal .
Art. 23. A Assembléia Geral deverá reunir-se ordmàrtamenbe
pelo
menos. uma vez por ano, exíg'ndo-se.
em primeira convocação, o quorum
da maioria absoluta de seus membros.
§ i- Nas convocações subseqiientes,
a Assembléia poderá reunir-se com
qualouer numero.
§ 2° A reunião que coincidir com o
ano do término do mandato do Conse-lho Regional
realizar-se-á dentro
de 30 (trinta) a 45 (quarenta e emCO) dias de antecedência à expiração do mandato.
§ ~.o A Assembléia Geral poderá
reunir-se extraordlnàrtaments a pedido lustífrcado de. pelo menos. 1/3
.(u.m. terço I de seus membros ou por
intotattva do Presidente do Conselho
Regional respectivo,
§ 4.° O voto é pessoal e obrfaatórto
salvo
doença ou motivo d: fôrçà
maior, devidamente comprovados .
Art. 24. A Assembléia Geral compete:
a) eleger os membros do Conselho
Regional e respectivos suplentes;
b) propor a aquisição e alienação
de bens, observado o procedimento
expresso 110 art. 18;
c)
propor ao Conselho Federal
anualmente a tabela de taxas, anuidades e multas. bem como de quaisquer outras contribuições;
d.l deliberar sôbre questões e consultas submetidas à sua apreciação;

e)

por deliberação de, pelo menos

2/3 (dois terços) dos membros pre-

sentes, em reunião previamente -on-

vocada para êsse fim,

dest'turr O

Conselho Regional ou qualquer de
seus membros, por motivo de alta
gravidade. que atinja o prestíg:o, o
decôro ou o bom nome da classe.
Art. 25. ,As eleições s-rã- anunciadas com antecedência mínima de
30 (trinta) dias, em órgão da imprensa oficial da regfâc em jornal
de ampla circulação e por carta.
parágrafo único. Por falta injustificada à eleição, poderá o membro
da Assembléia Incorrer na multa de
um salárto-mímmo regional. duplicada na reincidência, sem prejuízo de
outras penalidades.
CAPíTULO VII

Da

Fiscalização Profissional e das
Infrações Disciplinares

Art. 26. Constituem infrações díscíplmares além de outras:
1 - Transgredir preceito do Código
de Etioa Profissíona.l;
II Exercer a profissão quando
impedida de fazê-lo, ou facilitar, por
qualquer meio, o seu exercício aos não
inscritos ou impedidos;
IH - Solicitar ou receber de cliente qualquer favor em troca de concessões ilícitas;
IV - Praticar, no exercício da atividade pronssional, ato que a lei defina como crime ou contravencao:
V - Não cumprir no prazo estabelecido. determinação emanada do
órgão ou autoridade dos Conselhos,
em matéria da competência destes,
depois de regularmente notificado;
VI - Deixar de pagar aos Conselhos, pontualmente, as eontributções a
que esteja obrigado.
Art. 27 As penas aplicáveis por infrações disciplinares são as segumtes:
I - Advertência;
II - Multa;
IH - Censura;
IV - Suspensão do exercício profissional, até 30 (trinta) dias;
V - Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho
Federal.
Art. 28. Salvo os casos de gravidade manifesta, que exijam aplicação,
imediata da penalidade mais serra, 1..\.
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imposição das penas obedecerá à graduação do artigo anterior.
Parágrafo único. Para efeito da cominação de pena, serâo consideradas
especialmente graves as faltas diretamente relacionadas com o exercício
profissional.
Art. 29. A pena da multa sujeita o
Infrator ao pagamento de quantia fixada pela decisão que a aplicar, de
acôrdo com o critério da individualização da pena.
Parágrafo. único. A falta do pagamente da multa no prazo de 30 (trinta) dias da nctífíeaçãc da _penalidade
imposta acarretará a cobrança \ da
mesma por via executiva, sem prejuizo de outras penalidades catnveís.
Art. 30. Aos não inscritos nos Conselhos que, mediante qualquer forma
de publicidade, se
propuserem ao
exercicio da orofíssâo de oeicõrosc
serão aplicadas as penalidades cabiveis pelo exercicíc ilegal da profissão.
Art. 31. Compete aos Conselhos Regionais a aplicação das penalidades,
cabendo recurso, com efeito suspensivo, para o Conselho Federal, DO prazo de 30 (trinta) dias da ciência da
punição
Art. 32. Os presíden tes do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais têm qualidade para agir, mesmo criminalmente, contra Qualquer
pessoa que infringir as
disposições
desta Lei e, em geral. em todos ~~
casos que digam respeito as prerrogativas, à dignidade e ao prestígio
da profissão de psicólogo.
CAPíTULo VIII

Disposições Gerais e Transitórias

Art. 33 Instalados os Conselhos
Regionais de Psicologia, fica estabelecido o prazo de 180 (cento e o.tenta) dias para inscrição dos já portadores do registro profissional de 1\1'[1nistério da Educação e Cultura, nos
têrmos da Lei nc 4.119, de 27 de
agôsto de 1962, regulamentada pelo
Decreto ne 53.464, de 21 de Janeiro
de 1964.

Art. 34 A emissão pelo Ministério
do Trabalho e Previdência Social, da
carteira profissional, será feita mediante a simples apresentação da ca>
terra de identidade profissional ex-

pedida pelos Conselhos Regionais de
Psicologia.
Art. 35 O regime [urídicc do pessoai dos Conselhos será o da legíslação trabalhista
Parágrafo
único. Os respectivos
presidentes, mediante representação
ao Mírüstérro do Trabalho e Previdência Social, poderão solicitar a requisição de servidores da administração direta ou autárquica, na forma e
condições da legislação pertinente.
Art. 36 Durante o período de organização do Conselho Federal de
Psicologia e dos Conselhos Regionais,
o Ministro do Trabalho e Previdência Social ceder-lhes-á. Iocaía para as
respectivas sedes e, mediante requisição do presidente do Conselho Feõeral, fornecerá o material e o pessoal necessário :'1.0 serviço.
Art. 37, Para constituir o primeiro
Conselho Federal de Psicologia, o Minístérfo do Trabalho e Prevldêncía
Social convocará associações de p!'\icologos, com personalidade jurídica
própria, para elegerem. através do
voto de seus delegados, os membros
efetivos e suplentes dêsse Conselho,
§ 19 Cada uma, das associações designará para os fins dêste artigo 2
(dois) representantes profissionais já
habilitados ao exercício da profissão.
§ 29 Presidirá a eleição 1 (um) representante do Mínístérío do Trabalho e Previdência Social, por êle designado, coadjuvado por 1 (um) representante da Diretoria do Ensino
Superior do Ministério da Educação
e Cultura,
Art. 38. Os membras dos primeiros
Conselhos Regionais de Psicologia a
serem criados, de acôrdo COm o art.
79 , serão
designados pelo Conselho
Federal de Psicologia
Art. 39. O Poder Executivo providenciará a expedição 'do Regulamento desta Lei no prazo de 9C (noventa) dias, após a sua publicação
Art. 40. Esta Lei entrara em vigor
na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971;
150" da Independência e 83" da
Repúbl1ca.
EMÍLIO G. MÉDICI

Jarbas G. Passarinho
Julio Barata
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LEI N.9 5.767 - DE 20
DE 1971

lJE DEZEMBRO

Reorganiza a Secretaria de 5€'gurança
Pública, órgão integrante da administração do Distrito Federal, e dá
outras providênc~as.

O Presidente da República

Faço saber que O Senado Federal
decreta e eu sanciono ;1 seguinte L8i:
Art. 1.9 A Secretaria ae Segurança
Pública - SEP, órgão integrante (la
estrutura bá-sica tia acmítustracáo oo
Distrito Federal, incumbe, no âmbito
de sua jurisdição e respeítaoas as
competências atribuídas por lei 3.
outros órgãos de segurança:
a) planejar,
coordenar, executar,
controlar e supervisionar as atividades
de natureza policial. objetivando assegurar o livre exercício dos Podêres
constituídos, a ordem e a segurança
pública;
b) promover o Intercâmbio pohc.al
com organizações congêneres, nacionais ou estrangeiras;
c)
proceder à apuração de infrações penais e desempenhar quaisquer
outras atribuições de policia judiciária;
d) colaborar na organização e execução de serviços policiais relacionados à prevenção e repressão da crimínalídade interestadual;
e) administrar os estabelecimentos
penais e promover a -Implantação ~e
métodos e técnicas modernas na política carcerária;
j) organizar, planejar e executar os
serviços concernentes à engenharia de
tráfego e trânsito em geral;
g) estrutural' e executar os serviços
de pericía e identificação datiloscópica,
civil e criminal; .
h) executar, setorlalmente, as atdvídades relativas à administração de
pessoal, material, orçamento. contabilidade e outros serviços auxiliares da
Secretaria;
i) emprestar ampla cooperação às
autoridades administrativas e judiciárias, no tocante à aplicação de medidas legais e regulamentares;
j) promover o aprímora.mento cultural e profissional dos servidores policiais, mediante a tnsbíbtncão de
cursos doe formação. treinamento e
-aperfeicoamento funcional; e
", l) desempenhar quaisquer outras
atribuições que se enquadrem no .âmbito de sua competência geral on especifica.
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Art. 2.9 A Secretaria de Segurança
Pública (SEP) terá a segulnte estrutura básica:
a) Gabinete do Secretário (GAB);
b) Policia
Civil do Distrito Federal (PCDF);
c) Departamento de 'I'rânsíto do
Distrito Federal (DETRAN);
d) Departamento de Administração
Goeral (DAG);
e) Policia Militar do Distrito Federal (PMDF); e
j) Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal (CBDF).
Art 3,9 O Departamento de Administração Geral. a Policia Militar
e o Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal são órgãos autônomos, observado o disposto no -u-ttgo 172 do
Decreto-lei n'' 200, de 25 de fevereiro
de 1967.
Art. 4.9 Integram ainda ri, estrutura
da Secretaria de Segurança t'úblíca,
como órgãos de delíberacâo coletiva:
a) Conselho Superior de Informações e Operações policiais (CONSIOP);

e

b) Conselho de Trânsito do Distrito
Federal (CONTRANDIFE).
Art. 5.º O CONSIOP e o
.
CONTRANDIFE terão competência e
composição definidas em legislação ou
regulamentação especificas.
Art. 6.9 Ressalvado o ctsposro no
artigo anterior, a estrutura e a competência dos órgãos que integram a
Secretaria de Segurança PÚbD(;a, cem
como as atribuições de seu peSS'1::;'1,
serão definidas e regulamentadas Dor
decreto do Governador do DIstrito Federal. no prazo de 60 rsessenta) aias,
a contar da data de publicação desta
Lei.
Art. 7,9 A Secretaria de Segurança
Pública fará, diretamente, a aouístcâo
e alienação de material, a contratação
de serviços e as obras de conservacào,
reparo e adaptações de seu exclusivo
tnterêsse, observado o usuosco nas
leis e normas regulamentares atmentes a licitações, bem como ac sistema
mantida.
de contabilidade pública
nesses casos, a subordinaçã-o hierárquica ao Governador do Dístrn.o sederal.

art: 8.9 As atividades reiactonadas

com
dia
traS
ela,

o transporte, conservacáo, custóadministração de imóveis e ouassemelhadas serão. ne nreterênexecutadas
indiretamente, me-
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diante o contrato de empresas privadas especializadas. observado o dlspcsto na legislação vigente.
Art. 9.l? As despesas decorrentes da

execução desta Lei serão atendidas
pelas dotações orçamennà-ías, próprias da Secretaria' de Segurança
Pública do Distrito Federal.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação, revcgaaas as
disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1971;
150.9 da Independência e 83.9 <ta
República.
EMILIQ G. MÉDICI

Alfredo Buzaid

---

LEI N9 5. 7u8 -

DE

20 DEZEMBRO

DE 1971

Altera a legislação sôbre distribuição
gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a titulo de propaganda, estabelece normas de proteção à vou pança popupular, e dá outras providências.

OPresidente da República
Faço saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a se~
gtünte Lei:
CAPÍTULo I

Da Distribuição Gratuita de Prêmios

Art. 19 A distribuição gratuita
de prêmios a título de propaganda
quando efetuada medíante sorteío, vale-brinde, concurso OU operação assemelhada, dependerá de prévia autorização do Ministério da Fazenda, nos
têrmos desta lei e de seu regulamen-

W.

§ 19 A autorteacâo somente poderá ser concedida a pessoas jurídicas
que exerçam atividade comercial, industrial ou de compra e venda de bens
imóveis comprovadamente- quites com
os impostos federais, estaduais e municipais, bem corno com as contribuições da Previdência Social. a título
precário e por prazo determinado. fixado em regulamento, renovável a
critério da autoridade.
§ 29 O valor máximo dos prêmios
será fixado em razão da receita operacional da emprêsa ou da natureza de
sua atividade econômica, de forma a

nâc desvirtuar a operaçã-o de compra
e venda.
§ Sv E' proibida a distribuição ou
a con versão dos prêmios em dinheiro.
§ 49
Obedecerão aos resultados
da extração da Loteria Federal, os
sorteios previstos neste artigo.
59 O Ministério da Fazenda, no
caso de distribuição de prêmios a titulo de propaganda, mediante sorteio,
poderá autorizar que até o limite de
30% (trinta por cento) dos prêmios a
distribuir por essa modalidade seja
excluído da obrlgatortedade prevista
no parágrafo anterior, desde que o
sorteio se processe exclusivamente em
programas públicos, nos auditórios das
estações de rádio ou de televisão.
§ 69 Quando não fôr renovada a
autorização de que nata êste artigo, a
empresa que, na forma desta lei, venha distribuindo, gratuitamente, prêmios vinculados à pontualidade de
seus prestamistas nas operações a
que se referem os itens II e IV do
art. 7'1 continuará a distribui-los exclusivamente com relação aos contratos celebrados até a data do despacho denegatório.
Art. 29 Além da emprêsa autorizada, nenhuma outra pessoa natural
OU jurídica poderá participar do re,
sultado financeiro da promoção publicitária de que trata o artigo anterior, ainda que a titulo de recebimento de royalties, aluguéis de marcas, de nomes ou assemelhados.
Art. 3.° Independe de autorização,
não se lhes aplicando o disposto nos
artigos anteriores;
I - a distribuição gratuita de prêmios mediante sorteio realizado diretamente por pessoa jurídica de direito
público" nos limites de sua [urtsddçâo,
como meio auxiliar de fiscalização ou
arrecadação de tributos de sua competência;
II - a distribuição gratuita de prê;
mica eu! razão do resultado de concurso exclusivamente culturaL artístico, desportivo ou recreativo, não SU~
bordínado a qualquer modalidade de
álea ou pagamento pelos concorrentes, nem vlnculaçâc dêstes ou dos
contemplados à aquisição ou uso de
qualquer bem, direito ou serviço.
Parágrafo único. O Ministério da"
Fazenda poderá autorizara realização
de propaganda comercial. "com distribuição gratuita de prêmios vinculada
a sorteio realizado nos têrmos do item
I dêsts artigo, atendido, no que couê
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ber, O disposto no art. 19 e observada
a exigência dó art. 59.
Art. 49 Fora dos casos e condições previstos nesta lei ou em lei especial, nenhuma pessoa jurídica ou
natural poderá distribuir ou prometer
distribuir prêmios mediante sorteio,
vale-brinde, concurso ou operação assemelhada,
Art . 59 A concessão da autorizacão prevista no art. 1ç sujeita as emprêsas autorizadas ao pagamento, a
partir de 19 de janeiro de 1972, da
"Taxa de Distribuição de Prêmios" de
10% (dez por cento), incidente sôbre
o valor da promoção autorizada, assim
compreendida a soma dos valôre~os
premias prometidos.
§ 1Ç A taxa a que Se refere ~ e
artigo será paga em tantas parcelas
mensais. iguais e sucessivas, quantos
forem os meses de duração do plano
promocional, vencendo-se a primeira
no 109 (décimo) 'na do mês subseqüente 8JO do início da execução do
plano,
§ 29 Até 31 de dezembro de 1971,
será exigida a Taxa de Distribuição
Ué Premíos de que trata o § 3'" do . LIt.
14 do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de 1966, incidente sôbre o valar previsto no art. av, alínea a, do
Decreto-lei nv 7.930, de 3 de setembro de 1945.
Art. 6Q Quando o prê~ sorteádo, ou ganho em concurso, nâo rôr
reclamado no prazo de 180 icento e
oitenta) dias, caducará o direito do
respectivo titular e o valor correspon.,
dente será recolhido ao Tesouro Nacíonat no prazo de 10 (dez) dias pelo
distribuidor autorizado.
CAPÍTULO

rr

De Outras Operações Sujeitas a
Autorização

Art,7 Ç Dependerão, igualmente,
de prévia autorização do Ministério da
Fazenda, na forma desta lei, e nos
têrmos e condições gerais que forem
fixados em regulamento, quando não
sujeitas à de outra autoridade ou
órgãos públicos federais:
I - as operações conhecidas como
Consórcio, Fundo Mútuo e outras ror;
mas atsoeíatívas assemelhadas, que
objetivem a aquísíçâo de bens de
qualquer natureza;
H - a venda ou promessa de venda
de mercadorias a varejo, mediante
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oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou total. do respectIVO preço;
In - a venda ou promessa de venda. de direitos. Inclusive cotas de propríedade de entidades civis, tais como
hospital. motel, clube, hotel. centro
de recreação ou alojamento e orgaruzacao dt serviços de qualquer natureza cr m ou sem rateio de despesas de
manutenção, mediante oferta pública
e COm pagamento antecipado do preço;
IV - a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações
mediante sorteio;
V - qualquer outra modalidade de
captação antecipada de poupança po.,
pular, mediante promessa de contraprestação em bens, direi tos ou serviços
de qualquer natureza.
§ 1ÇI Na operação
referida no
item II dêste artigo, a mercadoria
deverá:
a) ser de preço corrente de venda
a vista no mercado varejista da praça indicada e aprovada com o plano,
à data da liquidação do contrato, e,
não o havendo, OU sendo a mercadaria de venda exclusiva, ou de mercadorra similar na mesma praça, Vedado qualquer acréscimo até sua erativa entrega;
b) ser de produção nacional e considerada de primeira necessidade ou
de uso geral;
c) ser oiscrrmínada no c.mtrato referente à operação, podendo, entretanto, o prestamista, a seu critério
exclusivo, escolher outra não constante da discriminação, desde que ( .ístente no estoque do vendedor, atendl;
das as alíneas a e b, pagando o prestamista a
diferença
de preço se
houver.
§ 29 A emprêsa que
realizar· a
operação a que se refere o parágrafo anterior aplíc ará o mínimo de 20%
(vinte por cento de sua arrecadação
mensal na formação de estoque de
mercadoria que ,,8 propõe a vender,
podendo o Mímstério da Fazenda, a
seu exclusivo critério. permítdr -ue
parte dessa percentagem sere aplicada no mercado de valôres mobiliários, nas condições .que vierem a ser
fixadas em regulamento; nos casos do
item IV. manterá, livre de quaisquer
ônus reais ou convencionais, quantidade de imóveis de sua propriedade.
na mesma proporção acima mencionada.

184

ATOS

De

PODER

§ 39 Na
operação referida no
item II dêste artigo, quando houver
desistência ou inadimplemento do
prestamista, a partir da 41). (quarta)
prestação. inclusive, êsta receberá, no
ato, em mercadorias nacionais, do es;
toque do vendedor, e pelo preço corrente de venda à vista no mercado
varejista da praça indicada no plano,
à data em qUe se verificar a desistência ou inadimplemento, o valor da
tabela de resgate das prestações pagas, fixada pelo Ministro da Fazenda.
§ 49 O valor de resgate a que se
refere o parágrafo anterior será fixado proporcional e progressivamente
às prestações pagas pelo prestamista, não podendo ser inferior a 50 %
(cinqüenta por cento) das importâncias pagas, e, se não reclamado
até 60 (sessenta) dias do término do
contrato de venda, será recolhido ao
Tesouro Nacional, dentro do prazo de
30 (trinta) dias.
§ 5Q Paga a totalidade das prestações previstas nos contratos a que
se refere o item Il dêste artigo, o prestamista receberá mercadorias de va101 correspondente à soma das prestações corrigidas monetàriamente segundo índices que o regulamento Indicar, e, se não reclamado no prazo
de 1 (um) ano do término do contrato de venda, será recolhido ao 'resouro Nacional dentro de 30 (trinta)
dias.
69 Nas operações previstas no
item V dêste artdgo, quando a contraprestação fôr em mercadorias. aplicar-58-á o disposto nos parágrafos
anteriores.
§ 79
Para autorização das operações a que se refere êste artigo,
quando a contraprestação fór em ímóveís, serão exigidas:
a)
prova de propriedade dos Imóveis objeto d.13 vendas, promessas de
venda ou contraprestações prometidas, e da inexistência de ônus reais
que recaiam sôbre OS mesmos;
1)
prova de que os mesmos imoveis satisfazem a, pelo menos, duas das
ccncuções previs .as LO art. 32 'lo CPc 7U 'I'ributárro Nacional, praferen[la 'mente
a r xtetêncía de escola 9.
menos de 2 (dois) quilômetros de distáncía.
c) a manifestação do Banco Nacional da Habitação de que os ímó"eis se prestam 3 -onsecução de plano habitaet In8.1, qi.e.. ndo se tratar de
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terrenos, ou quanto à viabilidade técnica e fínanceira, quando se tratar de
e dlücações residenciais;
d) a compatibilidade ao plano ue
vendas com o Plano de Integração
Nacional. quando fôr o case.
§ 89 E' vedado à emprêsa autortzada a realizar as operações a que se
refere êste artigo cobrar do orestamta,
ta qualquer outra quantia OU valor,
além do preço do bem. direito ou ser ...
viço, ainda que a título de ressarcim .uto de tributos, ressalvado. quando
rôr o caso, o disposto no item III do

art. 89 •
CAPÍTULO

III

Das Disposições Gerais

e Penalidades

Art. 8° O Minístérro da Fazenda,
nas operações previstas no artigo 7°,
exigirá prova de capacidade flnanceira, econômica e gerencial da emprêsa, além dos estudos de vtabilidade econômica do plano G das formas
~ condições de emprêgo das importâncias a receber, podendo:
i - fixar limites de prazos e de
participantes. normas e modalidades
contratuais;
11 fixar limites mínimos de capital social;
III
estabelecer percentagens
máximas permitidas, a título de despesas de admínistruçàc ;
TV - exlgrr que a.s respectivas t'eceltas e despesas se rarn contabillzadas destacadamente das demuts ,
Art. 9° O Conselho Monetário Nacional, tendo em vista os critérios e
objetivos compreendidas em sua COmpetência legal, poderá intervir nas
operações referidas no artigo 7°,
para:
I - restringir seus limites e modalidades, bem como disciplinar as
operações ou proibir novos lançamentos;
Ir - exigir garantias ou formação
de reservas técnicas, fundos -specials e provisões, sem prejuízos das
reservas e fundos determinados em
leis especiais;
III - alterar o valor de resgate
previsto no § 49 do artigo 79, bem
cc-mo estendê-lo a alguma ou a tôdas daquelas operações.
§ 1° Os bens e valôres que l'epresentem as reservas e garantias
técnicas para atender ao disposto
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neste artigo não poderão ser alienados. prometidos ahenar ou de qualquer forma gravad,»- sem autorização
expressa do Ministério da Fazenda, sendo nula, de pleno d.reito,
a. alienação realizada ou o gra 'ame
constituido com a víolacão dêate artigo.
§ 2° Quando a garantia ou reserva técnica fôr representad.a por bem
imóvel. a cláusula de Inaltenabilídade e impenhorabilidade será obrigattriamente registrada no competente
Cartório do Registro Geral de Imól/eis.
Art . 10, O Banco Central do Brasil poderá intervir nas empresas autorizadas a realizar es operações a
que se refere o artigo 7°, e decretar
sua liquidação extrajudicial na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às entidades
fmanceíras ,
Art. 11. Os diretores, gerentes, socios e prepostos com runçãc de gestào na emprêsa que realizar opera.
ções referidas no artigo 7°:
I - serão considerados depositários, para todos os efeitos, das quantias que a emprêsa receber dos prestamistas na sua gestão. até () cumprimento da obrigação assumida;
Il
respondemo solidariamente
pelas obrigações d~t emprêsa com o
prestamista, contraídas na sua gestão.
Parágrafo único O disposto neste
ar-tigo aplica-se também aos administradores da operação mcncíonaua
ne item I do artigo 7°.
Art. 12. A reanaaçé .... de operações
regidas por esta lei seno prévia autot-ízaçâo. sujeita os infratores, cumulativamente, às seguintes penalidades:
1 no caso co que trata o artrgo 1°:
a) multa igual ao valor total dos
prêmios prometidos, não inferior a
100 (cem) vêzes ) major saláriomínimo vigente no País;
b) perda dos bens prometidos como prêmios; e
c) proibição de realizar aquelas
operações durante o prazo de 5 (cinccj anos.
II - nos casos a que se refere o
artigo 7°:
a J multa igual ao valor total dos
bens, direitos ou serviços que cone-

tituirem objeto da operação, não interror a 500 (quinhentas) vêzes o
maior salário-mínimo vigente no
Pais;
b) proibição
de realizar aquelas
cperaçôes durante o prazo de 10
(dez) anos.
Parágrafo único. Incorre, também,
nas penas previstas neste artigo
quem, sem condições legais, prometer públicamente realizar operações
regidas por esta lei.
Art. 13. A emprêsa autorizada a
realizar operações previstas no artigo
1< que não cumprir o plano de dístrfbuíçâo de prêmios ou desvirtuar a
finalidade da operação fica sujeita,
cumulatívamente. às seguintes penalidades:
.J. cassação da autorização;
Il - protbíção de realizar nova
operação pelo prazo de 5 (cinco)
ar-os:
II! perda dos bens prometidos
eIT prêmio, se êstes ainda não
verem sido entregues, ou multa igual
ao valor dêsses prêmios, não inferior
a 50 (cinqüenta) vêzes o maior saIarío-mímmo vigente no Pais, se os
mesmos la tiverem stao entregues cu
nào forem encontrados .
Art. H. A emprêsa autorizada na
rorma desta 1e1
realizar operações
referidas no artdgc 7° que não cumprir o plano Iicatá sujeita, cumulatrvamente. às seguintes pcn alídadcs;
ü-

.j

i

-

II -

cassaçêo da autorização;
proibição de realizar
nova

operação pelo prazo de 5 rcinco)
anos; e
III multa igual a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos bens,
direitos ou serviços que constituírem
objeto da operação.
Art. 15. A falta de recolhimento
da Taxa de Dístrtburção de Prêmios,
dentro dos prazos previstos nesta lei,
sujeita o contribuinte f~ multa íuual
a 50% (cinqüenta por cento) da importância que deixou de ser recolhida.
Parágrafo único. Se o recolhimento fôr feito após o prazo legal, antes de qualquer nrocedímento fiscal,
a multa será de 10% .dez pur cento).
Art. 16> As infrações 8. esta lei, a
seu regulamento ou a atos normativos destinados a complementá-los,
quando não compreendious nos ar-
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tíaoe anteriores, sujeitam

a

(J

infrator

multa de 10 tdez) a ;'G (quarenta>

vezes o maior salário-mínimo vigente
De Pais. elevada ao dôbro no caso
de reincidência.
Art. 17. A aplicação das penallda-

cres previstas nesta lei não excluí a

responsabilidade e as sanções de natureza civil e penal. nos termos das
re.spect.ívas Iegtslacóca.

Art. 18. O processo e o julgamen...

to das mfruçóes a esta jeí seda estabelecidos em regutart.ento .
Art." 19. A tfscallzacão das opera-

ções mencionadas nesta lei será exer-

cída privativamente pela Secretaria
de Receita jrederat do Ministério da

Fazenda.CAPÍTULO rol

artigo.
Art. 22. O Po.tcr Executivo baixará regulament-: desta Lei no prazc
de 90 (noventa \ dias.
Art. 23. Esta Lei entrará em vigor na data de S1l8 publicacào. revogados os Decretos-leis números
7.930, de 3 de setembro de ~945, e
418, de 10 de janeiro de 1069, e demaís disposições em contrário.
Brasília. 20 de dezembro de 1971,
150° da Independência e 83° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Das Disposições Transitórias

Art. 20. As operaçóec de que trat>'! o artigo 1", autvrizadas pejo Mi-

r.ístérto da Fazenda e em curso na
data do início da vtgência desta Lei,
serão adaptadas às suas dísposrçôes

e às de seu regulamento, no prazo
de 90 (noventa) dias, após o qual
EU'
respectivas uutortzaçôes -eráo
ccnaideradas canceladas de pleno drreíto, sujeitando-se quem as praticar,
sem permissão legal as penalidades
previstas nos itens II e lU .to artigo 13.
Art. 21. As operações de que c-ata o artigo 7°, em curso na data em
que entrar em vigor esta lei, -íeverão. no prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir da vigência do regulamento, prorrogável a crt.erto da
administração. ser adaptadas ao regime ora estabe- ecido sob pena de
cc; responsá veís ficarem sujeitos às
sanções estipuladas no artigo i4, cabendo ao Ministério da Fazenda ttxar normas especía-s anücaveía à liquidação dos planos não suscetíveis
de adaptação. respeitados '1:'; contratos já celebrados na vigência dos
mesmos planos. e de forma a não
prejudicar os direitos dos participantes.
§ 1° Consideram-se não suscetíveis
de adaptação as operações previstas
nc inciso I do artigo 7~, ja contratadas segundo as normas vigentes expedidas pelo Min -stertc

desta Lei não -íepcr.rliam ele autorízação, os que as craticare-e requererã o, no mesmo prazo
fixado
no
cosnü dêste artigo. as respectivas auiortzacôes e, caso negada esta, terá
aplicação o disposto no (;aput oeste

ela Fazenda

ct. pelo Banco Centaut no Brastl ,
§ 2° Nas operações de que trata
o artigo 7°, em curse, e que antes

Antônio Delfim Netto
LEI N.9

5.769 DE

DTo; 20 DE DEZEMBRO

1971

Dispõe sôbre a remuneração dos tnsicionários do Fisco do Distrito Federal, e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o Senado ~ederal de..
ereta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.9 E' criada, no ouecro Permanente de Pessoal do Govêruo tio
Distrito Federal, a série de classes de
Agente Fiscal de Tributos, na forma
estab-elecida no Anexo desta ler.
Art. 2.9 Os ocuuantes d -. cargos
das classes de Assessor de Fazenda,
Auxiliar de Fiscalização. Avaueoor,
Cadastrador, Fiscal Auxiliar de Rendas, Fiscal de Rendas e Lança.rc-. do
Quadro Provlsórlc do Pessoal do Distrito Federal, poderão ser aproveitados, por ato do Governador do D1Strito Federal nos cargos da classe .. A",
inicial da série de classes de Agente
Fiscal de Tributos.
§ 1.9 Os funcionários aproveitados na
forma dêste artigo serão 'Submetidos
a curso de treinamento intensivo e
obrigatório.
§ 2.9 Os cargos integrantes da elasse "B" de Agente Fiscal de Tributos
serão providos, no prazo de 1 {um)
ano, a contar da data da vigência da
presente lei, mediante promocao, observados OS seguintes critérios, :lOS
têrmos da regulamentação a ser bad-

Aros DO PODER LEGISLATIVO
xada pelo Chefe

do Poder Executivo
do Distrito Federal:
a) assíduíuaue e produtividade;
b) ingresso no serviço púohco
do
Distrito Federal, mediante prova públíca de caráter competittvo;
C) tempo de efetivo exercício
em
repartições fazendárias ao Distrito
Federal;
d) exercicio de cargo ou runcao em
comíssão de direção, chefia ou assessoramento;
e) nivelou grau de instrução,
§ 39 Os cargos integrantes da classe
"C" serão providos mediante prova de
seleção a que serão suometíuos os
<ocupantes de cargos da classe "B",
dentro do prazo de 3 (três) anos, a
contar da data da publicação desta
lei.
§ 4 9 A prova de seleção a que se
refere o parágrafo anterior constará
de uma parte escrita e ue t.lLl110S, em
que ríquem apuraoos os conhecimentos especirícos e a qualificação mdíspensáveis ao exercício das atribuições
próprias do cargo de Agente Fisca. de
Tributos "C".
Art. 3.9 Aos integrantes da série de
classe ue Agente Fiscal de Tribute3
poderá ser atríbuída grauírícaçao oe
produtividade fiscal, até o limite maxímo de 100% (cem por C611 .o: ao
vencimento do respectivo cargo, tende
em vista a produção de traoa.no, na
forma do regulamento a sei naíxauo
pelo onere do Poder Executivo do
Distrito Federal.
§ 1.9 O regime de retribuição, estabelecido nesta lei, obriga <J funcionaria
à prestação de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais úa tra.ialho
com integral dedicação ao serviço, vedado o exercício de qualquer outra
atividade pública ou privada
§ 2.9 A grauricação a que se retere
êste artigo é Incompatível com a percepção da gratíf'ícacão 'ttriou «ia nela
regime de tempo integral e dedicação
exclusiva, e será extensiva ao: ocucantes de cargos ou funcões '1~ nrecão
ou chefia de órgãos dó Departamento
da Receita da secretaria 1<' <,'l11a.'1ças, que participem direta e especificamente da arrecadação de tributos e
rnul as, com a finali da de de assegurar
a hierarquia salarial.
§ 3.9 A gratificação prevista neste
. artigo será incorporada aos proventos
de inatividade, à razão ele 1/35 (um
trinta e cinco avos) por ano de efetivo exercício, considerada, para êsse
efeito. a média anual de gratirícação
percebída pelo funcionário.

187

§ 4.9 A gratificação estabelecida neste artigo somente poderá ser paga aos
funcionários em efetivo oxercicio no
Departamento da Receita da secretaria de Finanças, ressalvados os arastamentes por motivo de férias, nojo, gala, licença para tratamento di; saúde,
licença à gestante.
§ 5.9 Nos casos de afastamentos previstos no parágrafo anterior, a gratificação será fixada de acôruo com a
média de gratificação percebida pelo
funcionário nos 6 (seis) meses imediatamente anteriores ao afastamento.
Art. 4.9 Aos ocupantes ele cargos das
classes de Exator e de Auxiliar de Coletoria do Quadro Provisório de Pessoal do Distrito Federal fica assegurada, a partir da vigência desta lei,
a percepção de gratificação de exerc.cío oe função exatora .correspondente a 100% (cem por cento) dos venCImentos dos respectivos -argos
Parágrafo único. A gra:Aficacão
prevista neste artigo não .sera acucionada, para qualquer efeito, ao vencimento do funcionário, nem será aumentada, em hipótese alguma, devendo ser absorvida, progressivamente,
pelos futuros reajustamentos ele vencimentos.
Art. 5.9 As atribuições, responsabilidades, earacterístícas e demaís elementos pertinentes aos cargos de
Agente Fiscal de Tributos serác definidos em regulamento a ser baixado
pelo Governador de Distrito F~deuL
Art. 6.° As vagas existentes na
classe inicial da série de classes de
Agente Fiscal de Tributos serão providas P"T r-oncurso público dentre candidatos portadores de diploma de curso superior.
Art. 7.Q São extintos os cargos
ín.cgrantes das séríes de classes e
classes singulares do Grupo Ocupacional Fisco, código ~~ de que trata
o Anexo I do Decreto-lei n.O 274, de
28 de fevereiro de 1967.
Art. 8.0 É vedada a participação do
funcionário no produto da arrecadação de tributos e multas inclusive sôbre a cobrança da dívida ativa do
Govêrno do Distrito Federal paga pe..
los credores, ou qualquer importância
calculada sôbre valôres da receita.
Art. 9.0 As despesas decorrentes da
execução da presente -Ieí correrão à
conta das dotações próprias do Orçamento do Distrito Federal.
Art. 10. Esta lei en trará em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.

I

-

5
35
10
40
47
30
32

I
I -

I

Número
de
Cargos

I
I

I
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-

Agente Fiscal
de Tributos
-B-

Agente Fiscal
de Tributos
-A-

-

Ocupados

Agente Fiscal
de Tributos
-C-

Série
de
Classes

SITUAÇAO NOVA

A.lfreào Buzaid,

EMíLIO G. MÉDICI

Brasília, 20 de dezembro de 1971; 150.° da Independência e 83.° da Repúblíca ,

Assessor de Fazenda ................
Auxiliar de Fiscalização ...........
Avaliador ...........................
Cadastrador ........................
Fiscal de Rendas ...................
Lançador ...........................
Fiscal Auxiliar de Rendas .........

-

-

e Séries de Classes

Classes Singulares

SITUAÇAO ANTERIOR QUADRO PROVISóRIO

II

I

\

I

51

130

67

Vagos

250

130

67

Total

QUADRO PERMANENTE

ANEXO A LEI N.o 5.769, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1971

I

I

1.100,00

1.300,00

1.500,00

Cr$

I Vencimento

I

I

~

ltI
o

8

i

~

....
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LEI N° 5.770 DE

21
1971

DE

§ 4° Das decisões do Conselho
Deliberativo caberá recurso para
o Mínístro da Educação e Cultu-

DE DEZEMBRO

Dá nova redação ao art. 7° do De ereto-lei n° 43, de 18 de novembro
de 1966, que cria o Instituto Nacional do Cinema, torna da exclusiva
competêncui .i« União a censura de
filmes, estende aos pagamel1tos rio
exterior de filmes adquiridos a preços fixos o disposto no art 45 da
Lei n° 4.131. de 3 de setembro de
1962, prorroga por 6 meses dispOS1tivos da legislação sôbre a exibição
de iümes nacionais e dá outras providências.

o Presidente da República
Faço saber que o oongresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 O art. 7° do Decreto-Ieí
n° 43, de 18 de novembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70 O Conselho Deliberativo, do qual o Presidente do lNC
é membro nato e seu Presidente,
é constituido de:
Um representante do Ministério
da Educação e Cultura;
Um representante do Ministerio
da Justiça;
Um representante do Mímsrerio
da Jndustría e do Comércio;
Um representante do Mímsterío
das Relações Exteriores;
Um representante do Ministério
do . Planejamento e Coordenacà.o
Geral;
Um representante do Banco
Central do Brasil; e
Um representante da Assessorra
Especial de Relações Públicas da
Presidência da República,
§ 19 Os representantes e seus suns'títutos serã-o indicados ,:'elos respec 'tivos órgãos e desígnacos pelo Pres.
dente da Repúbi .03
§ 2° O Conselho Delíberattvo
reunir-se-a. ordinàríarnente, duas
vêzes por mês.
§ 3° As decisões do Conselho
Deliberativo serão tornadas com
base nos trabalhos e pareceres
elaborados pelas Secret.anas de
.Planejamento e de Coordenação.

ra."
Art. 29 Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publícaçao ~ evogadas
as disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de HI71;
150° da Independência e 83° da República.
G. MÉDICI
Alfredo Buzaid
Mário Gibson Barboza
Antônio Delfim Netto
Jarbas G. Passarinho
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
João Paulo dos Reis Velloso
EMíLIO

--LEI N,? 5.771 DE

DE 21
1971

DE DEZEMBRO

Dispõe sôbre o Quadro de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública ,to Distrito Federal, e dá outras providências.

O Presidente da República
Pâ.(,.l· saber que o Senado Federal
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1.0 Fica alterado, na forma da
presente lei e seus anexos, o Quadro
de Pessoal Civil da Secretaria de Segurança Pública de Distrito Federal
(SEP) a que se refere o artigo 5.° do
Decreto-lei n,s 315, de 13 de março
de 1967.
-arágrafo único. .Os cargos constantes do lnexo lU passam a integLL'
QuaClro Provisório de Pessoal
do Distrito Federal, e os relacionados
no Anexo IV são automaticamente
suprimidos.
Art. 2.° Poderão ~e~ aproveitados
rgos .. ~,
mie 3 de Agenuxílíar de Policia, Motorista Policial, Escrivão-Auxiliar de Policia e
na; integrantes dos Grupos Ocupacionais PM-300-1 rícía e PM-1
D3,tiloscopia Policial. os Guardas de Vigilância do Quadro Provisório de Pesse do D'
.
'~ral que, por f'ôrça
do convênio celebrado e "'e o Distrito Federal e o antigo Denarta mento
Federal de Segurança Pública, em 19
de março de 1965, foram postos' à diso
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posição da Polícia do Distrito Federal
e que estejam, à data desta lei e no
minimo há 1 (um) ano, em efetivo
exercicio daquelas funções n SEP.
Art. 3.° Poderão igualmente ser
aproveitados em cargos das classes
iniciais das séries de classes integrantes dos Grupos Ocupacionais
.
PM-300-Pericia e PM-I00-Datiloscopia Policial, os funcionários da SEP
que, há pelo menos 1 (um) ano, se
encontrarem efetivamente exercendo
as tarefas típicas daqueles cargos.
Art. 4.° O aproveitamento de que
tratam os artigos 2.° e 3.° da presente
lei será efetivado por ato do Governador do Distrito Federal, dependerá
da existência de vaga e ob"r1ecerá a
critérios seletivos est ')elecidos em regulamento, inclusive aprovação em
curso específico de formação, mí.rístrado pela Escola de Polícia do Distrito Federal, observados os demais
requísítos legais 'e regulamentares estabelecidos para o provimento dos
mencionados cargos.
§ 1.0 Não havendo candidatos concursados ou funcionários em condições de concorrer à nomeação por
acesso, ou se o número dêstes ou daqueles fôr inferior às vagas existentes, estas serão providas nos têrmos
do disposto nos artigos 2.° e 3.° desta
lei.
§ 2.° O aproveitamento não beneficiará servidores que estejam respondendo a inquérito administrativo ou
policíal, processo disciplinar ou r-ríminal, enquanto perdurarem tais impedimentos e se dêsses atos resultar
imposição de pena superior a 30 (trinta) dias de suspensão ou de qualquer
das cominadas no Código Penal.
Art. 5.° As despesas decorrentes da
execução da presente lei serão atendidas pelos créditos orçamentários
próprios da Secretaria de Segurança
Pública.
Art. 6.° Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 7.° Revogam-se as disposições
em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G.

MÉDICI

Alfredo Buzaid

Os anexos mencionados no art. lQ
foram publicados no D. O. de 22 de
dezembro de 1971.

,LEI

N.o

5.772 DE

DE 21
1971

DE DEZEMBRO

Institui o Código da Proprieâaâe Industrial, e dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1.0 Il: instituído o Código da
Propriedade Industrial, de acôrdo com
,o estabelecido nesta lei.
Art. 2Q A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se
efetua mediante:
a) concessão de privilégios:
de invenção;
ne m()dedo ue utüidade ;
de modêlo índustrtal; e
de desenho industrial;
b) concessão de registros:
de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e
de expressão ou sinal de propaganda'
C) repressão a falsas indicações de
procedência;
d) repressão à concorrência desleal.
Art. 3.' As disposições deste Código
são aplicáveis também aOS pedidos de
privilégios e de registros depositados
no estrangerro e que .ennarn proteção assegurada por tratados ou convenções ..ie que o Brasil seja signatário, desde que deposrtados no Pais.
Art. 4.° '1'ôda pessoa física ou jurídica domicíhana no Brasil com legitimo interêsse noderá. admnist-attva
ou judicialmente, solicitar a aplicação
em igualdade de condições de qualquer dispositivo de tratados ou convenções a que o Brasil aderir.
TÍTULO 1

Dos Privilégios
CAPITULO I

Disposzções Gerais
sEÇÃO I

Do Auto: ou Requerente

Art. 5.° Ao autor de invenção, de
mod.êlo de utítíuade ae modelo mdustríal e de desenho industrial será
assegurado o díreíto de obter patente
que lhe garanta a propnedade e o
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uso exclusivo, nas condições estabele,
cídas neste Código.
§ 19
J:"aL a tJ. e"o de concessão de
patente, presume-se autor o requerente do privilégio.
§ 29 O privilégio poderá ser requerido pelo autor, seus herdeiros e sucessores, pessoas jurídicas para tanto
autorrzadas, ou eventuais cessionárros,
mediante apresentação de documentação hábil, dispensada a Iegalízacâo
consular no pais de origem, sem pre;
JUIZO ue autenucaçao .i.. exíbiçào do
original, no caso de rotoeooia.
§ 39 Quando Se tratar de invenção
realizada por duas ou mais pessoas,
em conjunto, o privilégio poderá ser
requerido por tôdas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação de tôdas para ressalva dos respectivos direitos.

rá lavrada a respeetíva certidão de
depósito, que vigorará por um ano
para os casos de invenção e por seis
meses para os de modelos ou desenhos.
§ 29 Dentro dêsses prazos deverá
ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos
do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere
o parágrafo anterior.
Art. 8.° Findos os prazos estabelecidos no § L' do artigo 7.°, sem ter sido
requerido o pnvilegio, extmguir-se-á
automàtícaments a garantia de PrIOridade, considerando-se do domínio
público a invenção, modelos ou desenho.

SEÇÃO II

Das Invenções não Privilegiáveis

Das Invenções, dos Modelos e dos
Desenhos Privilegiávets

Art. 9.' Não são privilegiáveis:
a) as invenções de finalidade contrária às lels, à moral, à saúde, à segurança punhca, aos cultos relígiosos
e aos sentimentos dignos de respeito
e veneraçao;
b) as suostâncías, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos
qUJmlCOS, ressalvando-se, porem, a
prrvüeg.abílíuaae dos respectivos processos ue obtenção ou modificação;
CI as substâncias, materías, misturas ou produtos ahmentrcios, químícotarmaceutícos e medicamentos, de
qualquer espécie, bem como os respectrvos processos de obtenção ou modíficação,
d) as misturas e ligas metálicas em
geral, ressalvando-se, porém, as que,
não compreendidas na alinea anterior,
apresentarem qualidades intrmsecas
especmcas, precisamente caracterizadas pela sua composição qualitativa,
definida quantitaüvaenente, ou por
tratamento especial a que tenham
sido submetidas;
e)
as Justaposições de processos,
meios ou órgãos conhecidos, a sunples
mudança" de forma, proporções, dimensões JU de materiais. salvo se dai
resultar, no conjunto, um efeito técnico nôvo ou diferente. não compreendido nas proíbíções dêste artigo;
/) os usas ou empregos relacionados
com descobertas, Inclusive de varíeda;
des ou espécies de microorganismo,
para fim determínado:
g)" as técnicas operatórias ou cirúrgicas ou de terapêutica, não íncluídos

Art. 6.° Sâo prívílegiaveís a invenção, o modêlo de utilidade, o modêlo
e o desenuo mdusoriar considerados
novos e suscetíveis de utínzação industrial ,
§ 19 Uma Invenção é considerada

nova quando não compreendida pelo
estado da técnica.
§ 2 9 v estado da técnica é constituído por tudo que foi tornado acessível ao público, seja por uma descrí'çao escrita ou oral, seja por uso ou
qualquer outro meio, incíusrve conteúdo de patentes no Brasil e no estrangeíro, antes do depósito do pedido de patente, ressalvado o disposto
nos ai t.go, '7ü e
§ 39 Uma invenção é considerada
suscetível de aplicação industrial
quando possa ser fabricada ou utilizada industrialmente.
SEÇÃO UI

Da GarantIa de Prioridade

Art. 7.° Antes de requerida a patente, a garantia de príoridade poderá ser ressalvada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou eXIbIção do prrvílégío em exposições oficiais ou oficialmente reconnecícas.
§ 19 Apresentado o pedido ae garantia de prioridade, accmpanhado de
relatórro descritivo circunstanciado,
bem como desenhos, se fór o caso, se-

CAPíTULO II
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os dispositivos, aparelhos ou máquínas;
h) os sistemas e programaçoes, 011
planos ou os esquemas de escrituração comercial, de cálculos, de nnaucíamento, de crédito, de sorteios, d'e
especulação ou de propaganda;
i) as concepções puramente teoncas;
j) as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modíncação
de suas propriedades físíeo-químicas e
seus respectivos processos de obtenção
ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico.
CAPÍTULO

m

SEÇÃO

Dos Modelos e dos Desenhos n40
Privilegiáveis

Art. 13. Não são privilegiáveis:
a) o que não rõr prívílegtável, como
invenção, nos têrmos do dISPOSto no
artigo 9.°;
b) as obras de escultura, arquitetura, pintura, gravura, esmalte, bordadOS, fotografias e quaisquer outros
modelos JU desenhos de caráter puramente artístícc;
C) o qus coi.stítuír objeto de privílégíos de invenção ou de regtstros .
previstos na alínea b do art. 29 •
CAPÍTUlJO IV

Do Modêlo de Utilidade e do Modêlo
e do Desenho Industrial
sEÇÃo I

Dos Modelos e dos Desenhos
Privilegw.veis

Art, 10. Para os efeitos dêste Código,
considera-se modêlo de utilidade tôda
disposição ou forma nova OlJtIda ou
Introduzida em objetos conhecidos,

desde que se prestem a um trabalho
ou uso prático.
§ 19 A expressão objeto compreende
rerrasnenzas, instrumentos de trabalho ou utensílios.
§ 29 A proteçao e concedida somente
à forma ou à disposição nova que traga melhor utihzaçâo à função a que
o objeto ou parte de máquina se destina.
Art. 11. Para os efeitos dêste Código, considerar-se:
1) modêlo industrial tôda forma
plástica que possa servir de tipo de
ranncaçâo de .im produto industrrai
e ainda se caracterize por nova configuração ornamental;
2) desenho industrial tôda dísposíção ou conjunto nôvo de linhas ou
côres que, com fim mdustrral ou comercial, possa ser aplicado à ornamentação de um produto por qualquer meio manual, mecânico ou quimico, smgelo ou combinado.
Art. 12. Para os efeitos dêste Código, considera-se ainda modêlo ou
desenho industrial aquêle que. mesmo
composto de elementos conhecidos,
realize combinações origtnaís. dando
aos respectivos objetos aspecto geral
com características próprias. .

n

Do

eeasao

de Privilégio

Art. 14. Além do requerimento, o
pedido, que SÓ poderá se referir a um
único prívtlegio, conterá ainda:
a) relatórío descritivo;
b) reivíndíeaçoes,
desenho, se fôr o caso;

C)

resumo;
e) prova do cumprimento de exigências contidas em legislação especifica;
f) outros uocumentos necessaríos ti.
instrução do pedido.
d)

§ 19 J requernnento, o reiatorto
descritivo, as reívíndicações, o desenho e o resumo deverão satisfazer as
condições estabelecidas pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
§ 29 As reivtndícações, sempre rundamentadas no relatório descritivo,
caracterizarão as particularidades do
invento, estabelecendo e delimitando
os direitos do inventor.
Art. 15 Qualquer particularidade
do invento, para ter assegurada proteção isoladamente, deverá ser requerida em separado. desde que possa ser
destacada do conjunto e não tenha
sido, antes, descrita pormenorizadamente.
CAPÍTUlJC' 11

Do Depósito do Pedido de Privilégw

Art. 16. Apresentado o pedido será
procedido o exame formal preliminar
e, se devidamente instruído, 'será pro;
tocolado.
Parágrafo único. Da certidão de
depósito, quando requerida, constarão
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hora dia, mês, ano e número de ordem 'da apresentação do pedido, titulo e natureza do privilégio, indicação de prioridade quando reínvíndícada, nome e enderêço oompletos do .Interessado e de seu procurador, se houver.
CAPíTULO VI

Do

D,epósito

1sito no

Estrangeiro

Art. 17. O pedido de privilégio, depositado regularmente em pais com o
qual o Brasil mantenha acôrdo internacional, terá assegurado direito
de prioridade para ser apresentado
no Brasil, no prazo estipulado no
respectivo acõrdo.
§ 19 Durante êsse prazo, a prioridade não será invalidada por pedido
idêntico, sua publicação, uso, exploração ou concessão da patente.
§ 29 A reivindicação de prioridade
deverá ser comprovada mediante documento hábil do pais de origem,
sempre acompanhado de tradução, na
integra, contendo o número, a data,
o titulo, o relatório descrítrvo e as
reivindicações relativas ao depósito ou
à patente.
§ 39 A apresentação dêsse comprovante, quando não tiver sido feita
juntamente-com a do depósito, deverá ocorrer até cento e oitenta dias,
contados da data do mesmo depósito, sob pena de perda da prioridade
reivindicada.
§ 49 No caso de
antecipação do
exame na forma do artigo 18, o depositante será notificadc para -ipresentar o citado comprovante dentro
de noventa dias, observado o prazo
limite a que se refere o § 39 ..êste
artigo.
CAPíTuLO -VII

Da publicação e do exame do pedieXo
de Privilégio

Art. 18. O pedido de privilégio será mantido em sigilo até a sua publicação, a ser feita depois de dezoito meses, contados da ...lata da prioridade mais antiga, podendo ser antecipada a requerimento do oeposítante
§ 19 O pedido do exame deverá ser
formulado pelo depositante ou qualquer interessado, até vinte e quatro
meses contados da publicação a que
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se refere êste artigo, ou da' vigência desta lei, nos casos em andamente.
§ 29 O pedido de privilégio ~ será
considerado definitivamente retirado
se não fõr reuuerído o exame ':.0 nrazo previsto. •
§ 39 O relatôrio descritivo, as "ei~
vindicações, os desenhos e o resumo
não poderão ser modificados, exceto:
a) oara retificar erros -íe impressão ou datilográficos;
b) se ímprescíndível, para eselarecer, precisar ou restringir o pedido e
somente até a data do pedido de exame;
c) no caso do artigo 19, parágrafo 3'1.
Art. 19. Publicado o pedido de
exame, correrá o prazo de noventa
dias para apresentação de eventuais
oposições, dando-se ciência ao depositante.
§ 19 O exame, que não ficará condicionado a eventuais manifestações
sõbre oposições oferecidas, verificará se o pedido de privilégio está de
acôrdo com as prescríções legais, se
está têcnícamente bem derínído, se
não há anterioridades e se é auscetivel de utilização industrial.
§ 29' O pedido será' indeferido se
fõr considerado tmpnvílegíável. por
contrariar as disposições dos artigos
9'1 e 13.

'

Por ocasião do exame, serão
formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere
à apresentação de nôvo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e
resumo, desde que dentro dos Iímíses
do que foi inicialmente requerido.
§ 49 Nó cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido.
§ 59 A exigência não cumprida ou
não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento
do pedido, encerrando-se a instância administrativa.
§ 69 O pedido será arquivado se iôr
considerado improcedente a contestação oferecida à exigência.
§ 79 Salvo o disposto no »arágraro
59 dêste artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar o pedido
de privilégio caberá recurso, no prazo de sessenta dias.
Art. 20. Quando se tratar de pedido
com reivindicação de prioridade. deverão-ser apresentados, sempre que soli§ 39
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citados. as objeções. as buscas de anterioridades ou o resultado dos exames para a concessão de pedido corresponitente em outros países.
cApíTULO VIU

Da Expedzç.ão aa Patente

Art. 21. A carta-patente será expedida depois de uecor rico o Oi azo para
o recurso ou, se interposto êste, após
a sua decisão.
§ 19 Findo o prazo a que se refere
êste artigo, e não sendo comprovauo,
em sessenta dias, o pagamento da retribuição devida. o processo será arquivado encerrando-se a instância administrati va .
§ 29 Da patente deverão constar o
número respectivo, nome, nacionaíídade, profissão e domicílio do -nventoro do seu sucessor ou cessíonarío, se
houver, o título e natureza do prívílégío e o prazo de sua duraçao, bem
como, quando fôr o caso. a prioridade
estrangeira, se comprovada ressalvan;
do-se Os direitos de terceiros e a responsabilidade do Govêrno quanto à
novidade e à utilidade. contendo ainda
as reivindicações e os desenhos.
Art. 22. Os privilégios concedidos
terão ampla divulgação através de publicação no órgão oficial do Instituto
Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, poderá o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. através de convênios com entidades governamentais ou de classe,
promover a divulgação por outros
meios de comunicação.
Art. 23. A exploração da invenção
por terceiro não autorizado. entre a
data do depósito e a da concessão do
privilégio, permitirá ao títular obter,
após a expedição da respectiva patente, a indenização que fôr fixada judicialmente.
Parágrafo único. A fixação da indenização considerará. inclusive a exploração feita no período a que se refere
êste artigo.
CAPíTULO IX

Da Duração do Priotléçio

Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo ae quinze anos, o de
modêlo de utilidade e o de modelo ou

desenho industrial pelo prazo de dez
anos. tonos contados a partir da data
do depósito. desde que observadas as
prescrições legais.
Parágrafo único. Extinto o príviiégío, o Objeto da patente cairá em do-

mmío público,

CAPÍTULO X

Das Anuidades

Art. 25. O pagamento das anuidades do privilégio deverá ser feito a
partir do inicio do terceiro ano da
data do depósito, comprovado cada
pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do respectivo período
anual.
CAPíTULO XI

Da Transferência, da Alteração de nome e de Sede do Titular de Privilégio
Depositado ou Concedido e dos Contratos para sua Exploração

Art. 26. A propriedade do privilégio poderá ser transreríua por ato "inter vivos" ou em virtude de sucessão
legítima ou testamentária.
Art. 27. O pedido de anotação de
transferência e o de alteracão de nome ou de sede do titular deverão ser
formulados mediante apresen,:ação da
patente e demais documentos necessários.
§ 19 A transferência só produzirá
efeito em relação a terceiros depois
de publicado o deferimento da respectiva anotação.
§ 29 sem prejuízo de outras exígêncías cabíveis, os documentos originais de transterêncía conterão, no
mínímo, a qualificação completa do
cedente e do cessionário, bem como
das testemunhas, e a indicacão precisa do pedido ou da patente.
§ 39 Serão igualmente anotados os
atos que se refiram à suspensão, limitação, extinção ou cancelamento
do privilégio por decisão de autorídade administrativa ou judiciária.
Art. 28. O titular de privilégio depositado ou concedido, seus herdeiros
ou sucessores, poderão conceder licença para sua exploração.
Art. 29. A concessão de licença para explo.ação será feita mediante ato
revestido das formalidades legais contendo as condições de remuneração c
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as relacionadas com a exploração do
privilégio, bem como referência ao número e ao titulo do pedido ou da patente.
§ 19 A remuneração será fixada
com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambíais.
§ 29 A concessão não podei á impor
restrições á comercialização e à ~x
portação do produto de que trata a
licença, bem como à importação de
insumos necessários à sua fabricação.
§ 39 Nos têrmos e para os efeitos
dêste Código, pertencerão ao licenciado os direitos sôbre os aperfeiçoamentos por êle introduzidos no produto
ou no processo.
Art. 30 A aquisição de privilégio
ou a concessão de licença para a sua
exploração estão sujeitas à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Parágrafo único. A averbação não
produzirá qualquer efeito, no tocante a "royalties", quando se referir a:
a) privilégio não concedido no Brasil;
b) privilégio
concedido a titular
residente, domiciliado ou com sede no
exterior, sem a prioridade prevista
no artigo 17;
C) privilégio extinto ou em processo de nulidade ou de cancelamento;
d) privilégio cujo titular anterior
não tivesse direito a tal remuneração.
Art. 31. Do despacho que denegar
a anotação ou a averbação caoerá
recurso, no prazo de sessenta dias.
Art. 32.. A requerimento de qualquer pessoa, .com legitimo ínterêsse,
que tenha iniciado processo judicial
de falsidade ou relativo á ineficácia
dos atos referentes à anotação de
transferência de direitos de patentes,
ou de pedidos de patentes, ou a averbação de contrato de exploração, poderá o Juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de
anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.'
CAPÍTULO

xn

Da licença obrigatória para e,'Xptoração do Privilégio

Art. 33. Salvo motivo de fôrça
maior comprovado, o titular do prí-
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vilégio que não houver iniciado a exploração da patente de modo efetivo
no Pais, dentro dos três anos que se
seguirem á sua expedição, ou que a
tenha interrompido por tempo superior a um ano, ficará obrigado a conceder a terceiro que a requeira licença pala exploração da mesma, nos
termos e condições estabelecidos neste Código.
§ 19 Por motivo de interêsse publico, poderá também ser concedida
a terceiro que a requeira licença obrigatória especial, não exclusiva, para
a exploração de privilégio em deSUSO
ou cuja exploração efetiva não atenda á demanda do mercado.
§ 29 Não será considerada exploração de modo efetivo a índustrralízação
que fôr substituída ou suplementada
por importação, salvo no caso de ato
internacional
ou de acôrdo
de
complementação de que o Brasil
participe.
§ 39 Para os efeitos dêste artigo,
bem como dos artigos 49 e 52, deverá o titular da patente, sempre que
solicitado, comprovar a exploração
efetiva de seu objeto no País, quer
diretamente, quer por terceiros autorizados.
Art. 34 .. O pedido de licença obrigatória deverá ser formulado mediante indícação das condições orerecmas
ao titular da patente.
§ 19 Apresentado o pedido de licença será notificado o titular da patente para manifestar-se, no prazo de
sessenta dias.
§ 29 Findo êsse prazo, sem manifestação .do notificado, será considerada aceita a proposta nas condições
oferecidas .
§ 39 No caso de contestação, deverão ser ordenadas investigações e perícías,' bem como providenciado tudo
quanto se faça necessário ao esclarecimento do assunto para permitir determinar a retribuição a ser estipulada.
§ 49 Para atender ao disposto no
parágrafo anterior, poderá ser designada uma comissão constítuída de
três técnicos, inclusive estranhos ao
quadro do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a qual deverá
elaborar parecer conclusivo dentro de
sessenta días.
Art. 35. Salvo motivo de fôrça
maior comprovado, o detentor da 11-
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cença obrigatória deverá iniciar a exploração efetiva de seu objeto dentro dos doze meses seguintes à data
de sua concessão, não podendo interrompê-Iapor prazo superior a um
ano.
Art. 36. Caberá ao titular ca patente o direito de fiscalizar a produção, o montante das vendas e a boa
utilização do invento, conforme os
termos da licença, bem como o de
exigir a retribuição estipulada.
Art. 37. O titular da patente poderá obter o cancelamento da licença obrigatória, quando provar que o
cessionário deixou de atender ao
disposto nos artigos 35 e 36.
Art. 38. O detentor da licença de
exploração ficará investido de podêres de representação que lhe permitam agir administrativa ou judicialmente em defesa do privilégio.
CAPÍTULO XIII

Da Desapropriação do Privilégio

Art. 39. A desapropriação do privilégio poderá ser promovida na forma da lei, quando considerado de mterêsse da Segurança Nacíonai ou
quando o interêsse nacional exigir a
sua VUlgarização ou ainda sua. expioraçao excíusíva por entidade ou orgão da administração federal ou de
que esta participe.
Parágrafo único. Salvo no caso de
interesse da Segurança Nacional, o
pedido de desapropriação, sempre
fundamentado, seràformulado ao
Ministro da Indúst. ia e do Comerc.o, por qualquer órgão ou entidade da administração federal ou de
que esta participe.
CAPíTULO XIV

Do Invento Ocorrido na Vigência de
Contrato de Trabalho ou .de Prestação de Serviços

Ar.t. 4i). Pertencerão exclusívamente ao empregador os inventos befu
como os ape.teíçoamentos, realizados
durante a vigência de contrato expressamente destinado a ;Jesquisa no
Brasil, em que a atividade inventiva do assalariado ou do prestador de
serviços seja prevista, ou ainda que
decorra da própria natureza da lttivida de contratada.

§ 1Q Salvo expressa disposição co~
tratual em contrário, a compensaçao
do trabalho ou serviço prestado será
limitada à remuneração ou ao salário
ajustado.
§ 2.° Salvo ajuste em contrário, sarão considerados feitos durante a vigência do contrato os. inventos, oem
como os aperfeiçoamentos, cujas patentes sejam requeridas pelo empregado ou pelo prestador de serviços
até um ano depois da extinção do
mesmo contrato.
§ 3.° Qualquer invento ou aperfeiçoamento decorrente de contrato, na
forma deste artigo, será obrigatória
e prioritàriamente patenteado no
Brasil.
§ 4.° A circunstância de que o invento ou o aperfeiçoamento resultou
de contrato, bem como o nome do inventor, constarão do pedido e da patente.
Art. 41. Pertencerá exclusivamente
ao empregado ou prestador de serviços o invento ou o aperfeiçoamento
realizado sem relação com contrato
de trabalho ou prestação de serviços ou, ainda, sem utilização de recursos, dados, meios. materiais, instalações ou equipamentos do empregador;
Art. 42. Salvo expressa estipulação
em contrário. o invento ou aperfeiçoamento realizado pelo empregado
ou pelo prestador de serviços não
compreendido no disposto no artigo
40, quando decorrer de sua contribuição pessoal e também de recursos,
dados, meios, materiais, instalações
ou equipamentos do empregador, 'lerá
de propriedade comum, em partes
Iguais, garantido ao empregador o
direito exclUSIVO da licença de exploração, assegurada ao empregado ou
prestador de serviços a remuneração
que fôr fixada.
§ 1.0 A exploração do objeto da patente deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de um ano,
a contar da data da expedição da patente, sob pena de passar à exclusiva
propriedade do empregado ou do prestador de
serviços o invento ou o
aperfeiçoamento .
§ 2.° O empregador poderá ainda
requerer privilégio no estrangeiro,
desde que assegurada ao empregado
ou prestador de serviços a remuneração que fôr fixada.
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§ 3.° Na falta de acôrdo para iniciar a exploração da patente, ou no
curso dessà exploração, qualquer dos
co-titulares, em igualdade de condições, poderá exercer a preferência. no
prazo que dispuser a legislação comum.

Art. 43. Aplica-se o disposto neste
Capítulo. no que couber, às entidades
da administração pública, direta ou
indireta, federal, estadual ou municipal.
CAPÍTULO

xv

T)a Invenção de lnterêsse da
Segurança Nacional

Art. 44. O pedido de privilégio,
cujo objeto fôr julgado de Interêsse
da Segurança Nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo
promovidas as publicações de que
trata êste Código.
§ 1.0 Para os fins dêste artigo, o pedido será submetido a. Secretaria-Geral do Conselho de Segurança NacIOnal.
§ 2.° Ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sôbre os requisitos exigidos para a concessão do privilégio
em assuntos de natureza militar, podendo o exame técnico ser delegado
aos Ministérios Militares.
§ 3.° Não sendo reconhecido o interêsse da Segurança Nacional, o pedido perderá o caráter sigiloso.

Art. 45. Da patente resultante do
pedido a que se refere o artigo 44,
que será também conservada em sigilo, será enviada cópia à SecretariaGeral do Conselho de Segurança Nacional e ao Estado-Maior das Fôrças
Armadas.
Art. 46. A invenção considerada de
tnterêsse da Segurança Nacional poderá ser desapropriada na forma do
artigo 39, após resolução da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional.
Art. 47. A violação do sigilo de invenção que interessar à Segurança
Nacional, nos têrmos do artigo 44,
será punida como crime contra a Segurança Nacional.
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CAPíTULO XVI

Da Extinção e da Caducidade do
Privilégio

Art. 48. O privilégio extingue-se:
pela expiração do prazo de proteção legal;
t» pela renúncia do respectivo titular ou seus sucessores, mediante documentação hábil;
C) pela caducidade.
Art. 49. Salvo motivo de fôrça
maior comprovado, caducará o privilégio, ex ottíoio
ou
mediante requerimento de qualquer interessado,
quando:
a) não tenha sido iniciada a sua
exploração no País, de modo efetivo,
dentro de quatro anos, ou dentro de
cinco anos, se concedida licença para
sua exploração. sempre contados da
data da expedição da patente;
b) a sua exploração fôr interrompida por mais de dois anos consecutivos.
Parágrafo único. Ao titular do privilégio notificado de acôrdo com o
artigo 53, caberá provar nâo terem
ocorrtdo as hipóteses' previstas neste
artigo ou a existência de motivo de
fôrça maior.
a)

Art. 50. Caducará automàtdcamente a patente se não fôr comprovado
o pagamento da respectiva anuidade
no prazo estabelecido no artigo 25,
ressalvado o caso de restauração, ou
quando não fôr observado o disposto
no artigo 116.
Art. 51. Até o máximo de trinta
dias após a data da ocorrência da caducidade por falta da comprovação
tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação, poderá ser requerida
a restauração da patente.
Art. 52. Considera-se uso efetivo
a exploração comprovada, continua e
regular da invenção em escala industrial, seja através de produção pelo
titular da patente, seja por produção
através de concessão de. licenças de
exploração a terceiros, observado o
disposto no § 39 do artigo 33.
Art. 53. A decisão sôbre a caducidade por falta de uso efetivo será
proferida após decorrido o prazo de
sessenta dias da notificação feita ao
titula: do privilégio.
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Art. 54. Do despacho que declarar
ou denegar a caducidade da patente
por falta de uso efetivo, caberá recurso, no prazo de sessenta dias.
Parágrafo único. A patente cairá
em domínio público quando o ato que
declarou a caducidade ficar írrecorrido ou fôr mantido em grau de r-ecurso.

§ 29 Da notiücacêo do inicio do
processo de cancelamento, o interessado terá o prazo de sessenta dias
para contestação.
§ 39 A decisão do pedido de cancelamento será proferida dentro de
cento e ottcnta dias contados da sua.
apresentação.
§ 49 Do despacho que conceder ou
denegar o cancelamento caberá recurso, no prazo de sessenta dias.

CAPíTULO XVII

Da Nulidade

e do Cancelamento do
Privilégio

Art. 55. 11:: nulo o privilégio quando:
a) seu objeto não observou as condições dos artigos 6.°, 10, 11 e 12;
b)

tiver

sido

concedido

contra-

riando os artigos 9Çl e 13;

c) tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros;
d) o titulo não corresponder ao seu
verdadeiro objeto;
e) no seu processamento, tiver sído
omitida qualquer

Das Marcas de lndústria, de Comércio
e de Serviço e das Expressões ou
Sinais de Propaganda
CAPíTULO I

Das Marcas de Indústria, de Comércio
e de Serviço
SEÇÃO

Disposições Gerais

das providências

determinadas por êste Código, necessárias à apreciação e expedição da
respectiva carta-patente;
j) não tiver sido observado o dísposto no § 39 do artigo 40.
Parágrafo único - A nulidade poderá não incidir sôbre tôdas as reivindicações do privilégio.
Art. 56. Ressalvado o disposto no
artigo 58, a arguíção de nulidade só
será apreciada judicialmente, podendo a competente ação ser proposta
em qualquer tempo de vigência do
privilégio.

Art. 57. São competentes para promover a ação de nulidade o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
ou qualquer pessoa com legítimo interêsse.
Art. 58. O privilégio poderá ser
cancelado administrativamente quando tenha sido concedido contrariando
o disposto nos artigos 69, 99 e 13,
quando não tenha sido observado
o disposto no § 3 9 do artigo 40, Ou
quando, no seu processamento, tiver
sido omitida qualquer das provldêncías determinadas por êste Código,
necessárias à apreciação e expedição
da respectiva carta-patente.
§ 19 o processo de cancelamento
Só pouerá ser iniciado dentro do prazo de um ano, contado da concessão
do privilégio.

Art. 59. Será garantida no território uacíonal a propriedade da marca e o ~eu uso exclusivo àquele que
obtíver o registro de acôrdo com o
presente código, para distinguir seus
produtos, mercadorias ou serviços, de
outros Idênticos ou semelhantes, na
classe correspondente à sua atividade.
Parágrafo único. A proteção de que
trata êste artigo abrange o uso da
marca em papéis, impressos e documentos relativos à atividade do ti':'"
tular ,
Art. 60. As marcas de indústria .e
de comércio podem ser usadas díretamente em produtos, mercadorias, recipientes, invólucros, rótulos ou etíque tas.
'i "i~UI,;1V~
Art. 61. Para os efeitos dêste CÓM
digo, ccnsidera-se:
1) marca de indústria a usada pelo
fabricante industrial ou artifice para
distinguir os seus produtos;
2) marca de comércio, a usada pelo
comerctam,c para assinalar os artigos
ou mercadorias do seu negócio;
3) marca de serviço a usada por
profissional autônomo, entidade, ou
emprêsa para distinguir os seus serviços ou atividades;
41 marca generica aquela que Identifica a origem de uma série dê produtos cu a-tdgos, que por sua vez são
individualmente, caracterizados por
marcas ~8peçWç:;J,.::j,
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parágrafo único. A marca genertca

Só oooer a ser

usada quando acompanhada oe marca especifica.
Art. 62. Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito
privado, a Untâo, os Estados, Os Territórios, Municípios, o Distrito Federal
e seus Ó"Tà0S de administração direta

OU indireta.
Paragratc único. AB pessoas de d1reito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade
que exerçam efetiva e Ilcítamente, na
forma do artigo 61.
Art. 63. Os preceitos dêste Capítulo serão aplicáveis, no que couber,
expressões ou sinais de propaàs
ganda.

SEÇÃO TI

Das Marcas Registráveis

Art. 64. São regístráveis como marca os nomes. pa.avras. denomínaçoes,
monogramas, emblemas, símbolos. flguraa c quaisquer outros slnala distintivos que não apresentem anterioridades ou cohdêncías com registros já
existentes e que não estejam compreendidos nas proibições legais.
SEÇÃo

TI!

Das Marcas não Registrávets

Art. 65. Não é reglstrável come
marca:
1) brasão, armas, medalha, emblema, distintivo e monumento, oficiais,
públicos ou correlatos, nacionais. eStrangetros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou
imitação;
2) letra, algarismo ou data, isoladamen te, salvo quando se revestir de
suficiente forma distintiva;
3) expressão,
figura OU desenho
oontrárto à moral e MS bons costumes e (I~ que envolvam ofensa individual ou atentem contra culto religioso ou idéia e sentimento digno de
respeito e veneração;
4) designação e sigla de repartição
OlJ esta-erecímento oficial, que legitímamente não possa usar o regtstrance:
5) tIttllf, de estabelecimento ou nome comerr-lal:
6) denomínaçao genérica ou sua represenraçác gráfica, expressão empre-,
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gada comumente para designar géespe-re, natureza, nacionalidade,
destino, peso, valor e qualidade;
7) formato e envoltório de produto
ou mercadorta:
8) cór f sua denominação, salvo
quando ccmbínadas em conjunto ortgi):;.al;
9) nome ou indicação de lugar de
precedência, bem como a imitação
suscetível tte confusão;
10) denominação simplesmente descritdva do produto, mercadoria ou serviço a q1!P a marca se aplique, ou,
ainda, aquela que possa falsamente
induzir Incdcaçâo de qualidade ou procedência;
11) medalha de fantasia passível
de confusâc com a concedida em exposição, feira, congresso, ou a título
de condecoração;
12) nome civil, ou pseudônimo notório. e efígie de terceiro, servo com
expresso consentimento do titular ou
de seus sucessores diretos;
13) -êr-no técnico usado na indústria, na cíêncía e na arte, que tenha
relação com produto, mercadoria ou
serviço a distinguir;
14) reprodução ou imitação
de
cunho oftoial, regularmente adotado
para garantia de metal precioso, de
arma de fogo e de padrão onerai de
qualquer gênero ou natureza;
15) nome de obra literária, artística ou ctentíflca, de peça teatral,
ctnematcgráfíca, de competições ou
jogos esportivos oficiais, OU equivalentes, que possam ser divulgados por
qualquer meio de comunicação. bem
como o desenho artístico, impresso
por qualquer forma, salvo para dtstdnguir mercadoria, produto ou Serviço, com c consentimento expresso
do respectivo autor ou titular;
16) reprodução ou imitação de título, aoo.tce. moeda e cédula
oe
União, . dos Estados, dos Territórios,
dos Munícípíos, do Distrito Federal
ou de D815 estrangeiro;
17) tm.tacâo bem COIl"Lr) renrooucao
no todo, em parte, ou com acréscimo,
de marca alheia registrada para o'stdneuir produto mercadoria ou servíco. irjênti<'o semelhante. relativo ou
afim ao ramo de atlvtdaôe, que D'lSsibilite êrro, dúvida ou contusão,
salvo a tradução não explorada no
Brasil;
18) mares constituída de elemento
pas.srvel de proteção como modêln 01.\
desenho industrial;

ner~.'
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19) dualidade de marcas de um 50
titular, para o mesmo artigo, salvo
quando se revestirem de suficiente forma distintiva;
20) nome, denominação, sinal, figura, sigla ou símbolo de uso necessário, comum ou vulgar, quando tíver relacàc com o produto. mercadoria O,J serviço a distinguir, salvo
quando se revestirem de suficiente
forma distintiva.
Art. 66. Não será regíst.rada marca que contenha nos elementos que
a caractertzem outros dizeres ou rndícações tnolusíve em língua estrangeira. que induzam falsa procedência
ou qualidade.
SEÇÃo IV

íntegra, contendo o número. a data e
a reprodução . do pedido ou do regiatro.
§ 3° A apresentação dêsse comprovante, quando não tiver sido ~8ita
juntamente com o depósito, deverá
Ocorrer até cento e vinte dias contados da data do mesmo denóstto. sob
pena de perda da prioridade reívtndicada ,

Art. 69. Ressalvado o previsto no
artigo 68, a marca requerida por pessoa domiciliada no exterior poceru ser
registrada como brasileira 1.10S têrmos e para Os efeitos dêste Código.
desde que o titular prove que "e relaciona com sua atividade tnrtustríal,
comercial ou profissional.. efetiVa '3
licitamente exercida no pais de o-igemo

Da Marca Notória
SEÇÃo VI

Art. 67. A marca considerada notória no Brasil, registrada nos' termos e para os efeitos dêste Código,
terá assegurada pl'oteçãQ especial, em
tôdas as classes, mantido registro proprío pe-e impedir o de outra que a
reprcduza ou imite, no rodo ou em
parte, df'sàe que haja possíbtltdade
de oontusãc quanto à origem dos prodUtos, mercadorias ou servíccs, ou ainda preju.zc para a reputação da mar-

ca.

Parágrafo único. O uso indevido de
marca QDf reprodusa ou imite marca
notória registrada no Brasil, constltuirá agravante de crime previsto na
lei própria.
SEÇÃo v

Das Marcas Procedentes do Exterior:
Art. 68. Para os efeitos dêste Código, considera-se marca estrangeira
a que, depositada regularmente em
país vinculado a acôrdo internacional
do qual o Brasil seja signatário ou
partícipe, Jôr também depositada no
Brasil dentro do prazo de prioridade
estipulado no respectivo acôrdo.Tsob
reserva de direitos de terceiros, e
desde que seja assegurada reclprccídade de direitos para o registro de
marcas brasileiras, naquele país.
§ 19 Durante êsse prazo a prtcrtdade não será invalidada por igual depósito da marca, por terceiros.
§ 29 A reívíndícaçâo de prioridade
deverá ser comprovada mediante. doc-imento hábil
do país de ortgem.
sempre acompanhado. de tradução na

Das Indicações

de Procedêncta

Art. 70. Para os efeitos dêste Codigo. considera-se lugar de procedência o nome de localidade. cidade. 1"e~
gtão ou país, que seja notôriamente
conhecido como centro de extração,
produção ou fabricaçã-O de determinada mercadoria ou produto, ressalvado o disposto no artigo 71.
Art. 71. A utilização de nome geográfico que se houver tornado comum
para designar natureza, espécie ou
gênero de produto ou mercadoria a
uu-. a marca se destina. não será considerada indicação de lugar de procedência.
Art. 72. Excetuada a designação
de lugar de procedência. o nome de
lugar só poderá servir de elemento
característico de registro de marca
para distinguir mercadoria ou produto procedente de lugar diverso, quando empregado como nome de fantasia.
CAPiTULO

n

Das Expressões ou Sinais de
Propaganda
SEÇÃo I

Disposições Gerais
Art. 73. Entende-se por expressão
ou sinal de propaganda tôda legenda,
anúncio, reclame, palavra, combinaçâc de palavras, desenhos. gra.v:lras,
originais e ç!'\Jracteristicos que se des-
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tinem a emprêgo como melo 1e recomendar quaisquer atividades licitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços. ou
a
atrair a atenção dos consumidores
Ou usuários.
§ 19 Pode requerer o registro
de
expressão ou sinal de propaganda todo aquêle que exercer qualquer atividade licita.
§ 2Q As expressões ou
sinais de
propaganda podem ser usados em cartazes, tabuletas. papéis avulsos. tmpressos em geral ou em quatsquer
meios de comunicação.
Art. 74. A marca de indústria, de
comércio ou de serviço poncra raacr
parte de expressão ou stna! de· uropaganda. quando reetstrada em 110~
me do mesmo titular, na classe ou
nas classes cotresoonuentes d0 objeto da propaganda.
Art. 75. O registro de expressão ou
smal de propaganda valera para toao o território nacional.
SEÇÃO Il

Das Expressões ou Sinais de Propaganda nâo Registrâveis

Art. 76. Não são registráveis como
expressões ou sinais de propaganda:
1) palavras ou combinações de palavras ou frases, exclusivamente descritivas das qualidades dos. artigos
ou atividades;
2) cartazes, tabuletas. anúncios I u
reclames que não apresentem cunho
oe originalidade ou que sejam conhecidos e usados publicamente em relaçac a outros artigos ou serviços por
terceiros;
3) anúncios, reclames, frases ou palavras contrárias à moral Ou que COI1tenham ofensas ou alusões individuais,
ou atentem contra ideías. rellgtóes ou
sentimentos veneráveis;
4) todo cartaz, anúncio ou reclame
que inclua marca, título de estabelecimento, ínetgma, nome de emprésa
ou recompensa, dos quais egttunamente não possa usar o regíatrante:
5) palavras, frases, cartazes, anuncias, reclame ou dísticos que já tenham sido registrados por terceiros
ou sejam capazes de originar êrro ou
confusão com tais anteríortdanes ;
6) o que estiver compreendido em
quaisquer das proibições concernentes
ao registro de marca.
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CAPíTULO III

Do Pe~ido de Registro

Art. 77. Além do requertmento o
pedido, que só podem se rerenr a ~m
único registro, conterá ainda:
a) exemplar descritivo;
t» clichê tipográfico;
c) prova do cumprimento de exlgência contida em legislação especirica;
d) outros documentos necessários a.
instrução do pedido.
parágrafo único. O requerimento, o
exemplar descritivo E o oüehé tipogràftco deverão satisfazer as condíçóes
estabelecidas pelo Instituto Nacional
da Propriedade Industrial.
CAPíTULO IV

Do Depósito do

Pedido de Regz$tro

Art. 78. Apresentado o pedido, se-

rà procedido o exame formal prelimi-

nar e, se devidamente instruido, será
protocolado.
Parágrafo único. Da certidão do dei.osito. se requerida. constarão hora,
dia, mês, ano e numero de ornem da
apresentação do pedido, sua natureza. indicação de prtorídaáe quando
reivindlcada. o nome e enderêco completos do interessado e de seu procurador, se houver.
CAPiTULO V

Do Exame do Pedido de Registro

Art. 79. O exame verificará se o
pedido está de acôrdc com as prescrícõcs legais, tecnicamente bem definido e se não há anterioridade ou co~
Iídências ,
S 19 Por ocasião do exame. serão
formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere
à apresentação
de nôvo exemplar
descritivo, clichê e outros documen-

too.

§ 29 A exigência não cumprida ou
não contestada no prazo de sessenta dias acarretará o arquivamento
do processo, encerrando-se a Instànela administrativa.
§ 39 Considerada improcedente
a
contestação oferecida à exigência, o
processo será arquivado.
§ 4Q verificada a viabilidade do registro, será publicado o clichê j.ara

202

ATOS

DO

PODER LEGISLATIVO

apresentar-ão, no prazo de sessenta
dias, de eventuais oposições, danao-se
cíencta ao depositante.
~ 5<;> Salvo o disposto no ~ 2Q dêste
artigo, do despacho que conceder, denegar ou arquivar ~ pedido de registro, e que não ficará condicionado a
eventuais manifestações sôore cpoatçôes oferecidas. caberá recurso no
prazo de sessenta dias.
Art. 80. Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhan-

tes destinadas a distinguir produtos
farmacêuticos ou veterinários com a

mesma finalidade terapêutica. salvo

se houver flagrante possibilidade de
erro, dúvida ou confusão para o consumidor.
Art. 81. A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a

marca genérica a que se refere o art.
61, e com igual destaque.
Art. 82. Ficará condicionada
apresentação do comprovante de cumprimento de exígêncta contida em Iegíslaçâo especifica a concessão de registro de marca para distinguir mercadorias. produtos ou serviços.
Parágrafo único. Não apresentado
o comprovante exigido, dentro de cento e oitenta dias, contados da data de
prioridade, o pedido será arquivado,
cabendo recurso. no prazo de sessenta
dias.
à

expressão ou sinal de propaganda oue
fôr usado com modificação ou alteraÇáL dos seus elementos característicos constantes do certificado de registro.
CAPíTULO VII

Da Duração, da Prorrogação e da Retribuição Relativa ao Registro

Art. 85. O registro de marca ou de
expressão ou sinal de propaganda vigorara pelo prazo ae cea anos. contados da data da expedíçâo do certíücado, podendo êsse prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.
§ 19 A prorrogação somente poderá
ser requerida na vigência do últímc
ano de decênio de proteção .egal,
§ 29 A prorrogação não será concedida se o registro estiver em desacôrdo com as disposições dêste Código,
ressalvado ao titular o direito de
adaptá-lo, se possível, às mesmas disposições.
Art. 56. O pagamento da retribuição relativa ao decênio deverá. ser
comprovado juntamente com o da ex~
pedtçào do certificado
de registro,
observado o disposto no artigo 83.
parágrafo único. O pagamento da
retrtbuiçâo relativa ao decêntc subseqüente deverá ser
comprovado
quando requertd,r nrorrceacão a que
se refere o § 15' do artigo S5.

CAPíTULO VI

CAPíTULO VIII

Da Expedição dos Certificados de
Registro

Da Transferência, da
Alteraçâo de
Nome e de Sede do Titular de Reqtstro e do Contrato de Exploração

Art. 83. O certificado de registro
será expedido depois de decorrido o
prazo para recurso ou, Se interposto este, após a sua decisão.
§ 19 Findo o prazo a que se refere
êste artigo, e não sendo comprovado
em sessenta dias, o pagamento V<1 retribtnção devida, o processo será arquivado. encenando-se a
mstâncía
anmímstrativa .
29 O certíflcado deverá conter o
número do registro respectivo, nome,

*

nacionaiíuacc. comicilío comp.eto

e

ramo de atividade do interessado, do
seu sucessor ou cessionário. se houver
as características do reetstto « a data
de sua extinção e a prioridade estrangeira, se comprovada.
Art. 84. Não terá a proteção assegurada por êste Código a marca 0<.1

Art. 87. A propriedade da marca
ou da expressão ou sinal de p-opaganda poderá ser transferida por ato
"inter vivos" ou em virtude de sucessào legitima ou testamentária.
Parágrafo único. O nôvo tátnlar devera preencher Os requisitos .eguís
exigidos para o pedido de registro,
salvo no caso de sucessão legitima ou
testamentária.
Art. 88. O pedido de anotação de
trausrerencia e o de arteraçao UE nome ou sede do titular ceverào ser
Iormutaoos mediante a apresentação
do Certificado de Registro e demais
documentos necessários.
§ 19 A transferência só
produzh-à
efeito em relação a terceiros depois de
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publicado o deferimento da respecti-

va anotação.
§ 2Q Sem prejuízo de outras exígências cabíveis, os documentos ortgmaís
de transferência conterão. no minimo, a quahficaçáo completa de ce~
cente e do cessíonàrro, bem como
das testemunhas, e a mdtcaçâo pre-

cisa do pedido ou do registro.
§ 3Q Serão igualmente anotados os
atos que se refiram a suspensão. limitação, extinção ou cancelamento do
registro, por decisão de autoridade
administrativa ou judiciária.
Art. 89. A transferência para o
cessionário devera compreender todos
os registros ou pedidos de regrst.rcs de
marcas iguais ou semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento "ex otncio' dos registros ou
pedidos de registros não transferidos.
Art. 90. O titular de marca ou
expressão ou sinal ue propaganna poderá autorizar o seu uso por terceiros devidamente estabelecidos, -neôíante COntrato de exploração que ccnterá 6 número do pedido ou do registro e as condtcoes ue remuneracào.
bem como a obrigação de o titular
exercer, contrôle efetivo sôbre as especificações, natureza e qualidade dos
respectivos artigos ou serviços.
§ 19 A remuneração
será fixada
com observância da legislação vigente e das normas baixadas pelas autoridades monetárias e cambiais.
§ 2'1 A concessão não poderá impor
restrições à Industrralizacâo ou à
comercialização, inclusive "à exportação.
§ 39 O contrato de exploração, bem
corno suas renovações ou prorrogações
s6 produzirão efeito em relação a terceiros depois de julgados conforme e
averbados pelo Instituto Nacional da
Propriedade Industrial.
§ 49 A averbação não produzirá
qualquer efeito. no tocante a pagamento de "royaltdes", quando Se veferir a:
a) registro não concedido no Brasil'
b) registro concedido a titular domiciliado ou com sede no exterior,
sem a prioridade prevista no artigo
68·

~) registro extinto ou em processo
de nulidade ou de cancelamento;
d) registro em vigência por prorrogação;
e) registro cujo titular anterior não
tivesse direito a tal remuneração.

Art. 91. Do despacho que denegar
a anotação ou a averbação caberá
recurso no prazo de sessenta dias.
Art. 92. A requerimento de qualquer pessoa com legítimo Interêsse,
que tenha iniciado processo judicial
de falsidade ou relativo a tneífcàcia
dos atos referentes à anotação de
transferência do pedido de registro
ou dos direitos elo registro ou à averbação do respectivo contrato ce exploração, poderá o juiz, motivando
seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou
de averbação, até decisão final.
CAPíTULO IX

Da Extinção e da Caducidade do
Registro

Art. 93. O registro de marca ou. de
expressão ou sinal de propaganda
extingue-se:
1) pela expiração do prazo de proteção legal, sem que tenha havido
prorrogação:
2) pela renúncia expressa de respectivo titular
ou seus sucessores,
mediante documentação hábil;
3) pela caducidade.
AJ.'t. 94. Salvo motivo de fôrça
maior, caducará o registro, "ex officio" ou mediante requerimento de
qualquer interessado, quando o seu
uso não tiver sido iniciado no Brasil
dentro de dois anos contados da concessão do registro, ou se fôr Interrompido por maís de doís anos consecutivos.
Parágrafo única. Ao titular do re~
grstro. notificado de acôrdo com o artigo 95, caberá provar o uso ou o desuso por motivo de fôrça maior.
Art. 95. A decisão sôbre a caducldade por falta de uso efetivo será
proferida após decorrido o prazo de
sessenta dias da notificação Ietta ao
titular do registro.
Parágrafo único. Não impedirá a
declaraçâc de caducidade a infração
do disposto nos artigos 81 e 84.
Art. 96. Caducará aütomàtdcamente o registro quando não Jôr observado o disposto no artigo 116.
Art. 97. Do despacho que declarar
ou denegar a caducidade do registro
por falta de uso efetive caberá recurso, no prazo de sessenta dias.
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Parágrafo único. Quando o ato declaratório ficar irrecorrido 011 Iôr
nrantído em grau de recurso a caducidade será anotada no registro próprio.
CAPiTULO

x

Da Nulidade e da tceoteao do
Registro

do

Art. IH>' E' nulo o registro efetuacontrariando as determinações

dêste Código.
Parágrafo único. A ação de nuli-

dade prescreve em cinco anos contados da concessão do registro.
Art. 99. Ressalvado o disposto no
artigo 101, a argüição de nulidade de

registro só poderá ser apreciada JUdicialmen te.

Art. 100. São competentes para P'"()mover a ação de nundade o InstrtuCC Nacrona: da

Propnedade Indus-

trial ou qualquer pessoa com legitimo .nterêsse ,
Art. 101. A concessão do registro
poderá ser revista adrmnístratavamente quando tenha infringido o dISposto nos artigos 62, 64, 65, 66 e 76.
§ 1". O processo de revisão SOmente poderá ser iniciado dentro do PIazo de seis meses, contado na concessão do registro.
§ 2". Da notificação do inicio do
processo de revisão correra o prazo
de sessenta dias para a contestação,
devendo ':,. decisão ser proferida em
igual prazo.
~ 3". Da decísão caberá recurso no
prazo de sessenta dias.
TITULO III

Dos Técnicos Creâencuiaos

Art. 102. O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial poderá manter, além do quadro de pessoal proprro, um corpo de técnicos creaenciados diretamente, ou por convemo
firmado com órgão ou entidade da
Adminíatraçâo Pública, com organização reconb nida pelo Govêrno Federal
como órgão de utilidade públtca ou
com entidade de ensmo.
Parágrafo único. Os técnicos credenciados serão remunerados de acõrao com tabela aprovada pelo Ministro da Indústria e do Comércio, por

proposta do Instituto Nacional da
proprredade Induz.trtar.
Art. 103. O Instituto Nacional da
Proprledade Industrial poderá aelegar, em caso especial, o exame de pedido de privilégio ou registro a 01'gâo ou entidade a que se refere o
artigo 102.
TiTULO IV

Disposições Gerais
CAPÍTULO I

Dos Atos, Dos Despachas e Dos
Prazos

Art. 104. Os atos, despachos e decisões nos processos anmíníatratrvoe
referentes à propriedade industrial,
só produzirão efeito a partir da sua
publtcaçâc no orgáo oficial do 1n8tatuto Nacional da Propriedade Industrial, ressalvados:
a) os que expressamente independerem de notificação ou publicação
por torça do disposto no presente Codigo;
b)
os despachos interlocutórtos.
quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessade no processo;
C) os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do connecimento das partes.
Art. 105. Salvo expressa disposição
em contrario, os prazos consignados
neste Código contam-se a partir da
publicação ou da ciência de que trata
o artigo 104.
Art. 106. Na ausência ae disposição em contrário, o prazo para adoção de providências determinadas por
êste Código será de sessenta dias.
Parágrafo único. Expirado o prazo
fixado neste artigo, sem que tenha
sido adotada a providência devida, o
processo a êle relativo será automàtícamente arquívano .
CAPlroLO II

Da Petiçôc, da Oposiçlto e do
Recurso

Art. 107. Não serão conhecidos a
petição, a oposição e o recurso quando:
a) apresentado fora de prazo preV1SW neste Código;
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b)

gal;

não contiver fundamentação le-

desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.
Art. 108. Os recursos previstos neste Código serão decididos pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, salvo nos casos
do parágrafo 49 do artigo 58 e parágrafo 39 do artigo 101, em que a
decisão será do Ministro da Indústria e do Comércio.
§ 10 O recurso, nos casos do § 49
do artigo 58 e do § 39 do artigo 101,
será decidido pelo Ministro da Indústria e do Comércio dentro do prazo de noventa dias contados da interposição.
~ 2°. A decisão dJS recursos encer rará a instância admímstrattva ,
C)

CAPiTULO IH

Da Certidâo e da rotocomo
Art. 109. O Instituto Nacional da
Propriedade Industrial assegurará aos
interessados o fornecimento de certidões ou fotocópias. regularmente reqi.ertdas, com relação às matérias de
que trata êste Código, no prazo de
trinta dias, salvo motivo de fôrça
tr.aíor .
CAPiTULO IV

Da Classificação dos Privilégios
e rtos Reçnstros

Art. 110. A classificação dos 'Privilégios e dos registros será estabelecida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrtal ,
cAPíTULO v

Das Retrzbuzções

Art. 111. O custeio dos serviços
previstos neste Código se tara mediante retribuição dos usuários, de
acôrdo com ato do Ministro da Indústria e ão Comércio. que fixara os
seus valôre., e vtgencía, na forma do
artigo 2° do Decreto-lei n- 1.156, de
9 de março de 1971.
Art. 112. O processo de recolhimenta da retribuição será disciplinade pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
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Art. 113, O pagamento da retribui-

çâo s6 produzirá efeito se comprovado perar.te o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial dentro do respectivo prazo, na conformidade da

tabela vigente.
Art. 114. Não será restituída a retribuição devidamente recolhida.
CAPíTULO VI

Da Procuração

Art. 115. Quando o interessado
nâc requerer pessoalmente, a petição
ou o processo será instruido com procuração contendo os podêres nece~~~
rios traslado, certidao ou Iotocópla
aute'nticada do instrumento, dispensada a Iegaüzaçâc da procuração.
§ 19 Quando a procuração não tôr
apresentada inicialmente, poderá "?er
concedido o prazo de sessenta dias
para a sua apresentação, sob pena de
arquivamento definitivo.
§ 2Q Salvo o disposto no artigo 116,
depois de concedido o regtstro ou a
patente, decorridos dois anos da outorga uo mandato, o procurador somente poderá proceder mediante nôvc
Instrumento,
traslado ou
certidão
atualizados.
§ 39 No caso de fotocópia, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá exigir a apresentação do
original.
Art. 116. A pessoa domiciliada no
estrangeiro deverá constituir e manter procurador, devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representa-la f' rececer citações judiciais relativas aos assuntos
atinentes à Propriedade Industrial,
desde a data do deposito e durante a
vigência do privilégio ou do registro,
Parágrafo
único. O prazo para
contestação de ações em que a citação se fizer na forma dêste artigo
será de sessenta dias.
CAPÍTULO VII

Disposições Finais e Transitórías

Art. 117. O disposto neste Código
se aplica a todos os pedidos em andamento, inclusive os de prorrogação
e recurso.
Art. 118. Os privilégios de invenção. de modelo de utilidade e de modêlo ou desenho industrial, já con-
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cedidos, vigorarão pelos prazos estabelecidos na legislação anterior, ficando sujeitos ao pagamento das anuídanes de acordo com o disposto no
Capitulo V, Titulo IV, deste Código.
Parágrafo único. Os
pedidos de
privilégio em andamento, com mais
de três anos na data de vigência des-

ta íei, passarão a pagar, a partir da
mesma data, as anuidades relativas
aos períodos restantes, na forma do

artigo as.
Art. 119. O nome comercial ou. de

empresa e o titulo de cstaociec mento continuarão a gozar de proteção
através de legislação própria, nao se

Lhes aplicando o disposto neste Código.
§ 19 Os pedidos de registro de

no-

me comercial ou de emprêsa e de títulr, de
estabelecimento, ainda não
concedidos, serão
encaminhados ao
Departamento Nacional do.Regístro do
Comércio.
§ 29 Os registros de nome comerclal OU de emprêsa, Insígnia, título de
estabelecimento e recompensa Industrial, já concedidos, extingüir-se-ãc
definitivamente, expirados os respectivos prazos de vigência.
Art. 120. Os registros de expressões ou sinais de propaganda, concedidos na vigência da legislação antenOT, vigorarão pelos prazos originários, podendo ser prorrogados pelos
prazos e nas condições previstas neate Código, desde que requerido dentro
do ultimo ano de duração dos respect1vos registros.
Art. 121. Enquanto não fôr adotada nova classificação, nos têrmcê
do artigo 110, os pedidos de privilégio
e de registro serão apresentados com
remissão aos Quadros I e II, anexos
ao Decreto-lei nc 254, de 28 de fevereiro de 1967.
Art. 122. Aplicam-se
às marcas
Internaeíonaís, enquanto estiverem em
vigor no Brasil, os mesmos direitos es~
tabelecídos neste Código para as marcas estrangeiras, no que se refere à
transferência, alteração de nome, cancelamento, desistência, caducidade e
prorrogação.
Art. 123. Para que possa gozar da
proteção do
Código da Propriedade
Industrial, é
concedido o prazo de
noventa dias,
contado da vigência
desta Lei, ao utente de marca, sinal
ou expressão de propaganda ainda
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não registrado, mas em uso comprovado no Brasil, para requerer o registro a que se julgue com direito.
Art. 124. O pedido de reconsíderaça-o, a impugnaçao e o recurso, pre-

vistos em Iegíslaçào antertor mas
nào nesta lei, serâo decididos pelo
Presidente do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, . . ujo despacho
encerrará a instância administrativa.
Art. 125. Fica assegurado ao titular de prtvílégío ou registro concedido até a data da vigência desta lei
o prazo de cento e oitenta dias, contado da mesma data, para o cumprimento do disposto no artigo 116.
Art. 126. Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos
do artigo 2'?, parágrafo único, da Lei
nv 5.648, de 11 de dezembro de- 1970,
os atos ou contrates que impliquem
em transferência de tecnologia.
Art. 127. Fica extinto o Conselho
de Recursos da Propriedade Industrial criado pelo Decreto-lei nv 254, de
28 de fevereiro de 1967, com as alterações da legislação posterior.
Art. 128. Continuam em vigor os artigos 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
I

176, 177,

178, 179, 180, 181, 182, 183,

184, 185, 186, 187, 188 e 18\) do De-

creto-lei nc 7.903, de 27 de agôsto de
1945, ate que entre em vigor o Código
Penal (Decreto-lei nv 1.004, de 21 de·
outubro de 1969).
Art. 129. Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 130. Revogam-se o Decretolei n.v 1.005, de 21 de outubro de 1969,
e demais disposições em contrário.
Brasília, 21 de dezembro de 1971;
150.° da Independência e 83.° da
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Marcus viníciue Pratini de Moraes

LEI N.o 5.773
DE

DE 21
1971

DE DEZEMBRO

Transforma em cargos de provimento em comissão os isolados efetivos de Diretor de Serviço, do Qua_
dro da Secretariá do Tri1:JUnal Regional Eleitoral de Pernambuco,

nal decretou, o Presidente da Re.pú~
Faço saber que o congresso Nacio-
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bl'ca, nos têrmos do

§

29 do art.

59 da constituição Federal, saneionou, e eu, RUY Carneiro. Vice-Pre-

sidente do Senado Federal, nos têrmos do § 59 do art. 59 da Constituição Federal, promulgo a seguinte lei:
Art. 19. OS cargos isolados de provimento efetivo, de Diretor de Serviço do Quadro da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, de que trata a Tabela X ccnstante da Lei nc 4.049: de 23 de fevereiro de 1962, ficam transformados em
cargos de nrovimento em comissão.
Art;. 2"'. Aplica-58, pata provtmento dos referidos cargos, o disposto no
art. 89 da Lei nc 4.049, de 23 de fevereiro de 1962.
Art. 39. Esta lei entra em vigor
na data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.
Senado Federal, 20 de dezembro de
1971; 150Q da Independência e S3l? da
República.
RuY CARNEIRO

Vice-Presidente do senado Federa.!
LEI N." 5. 774

~ DE 23
DE 1971

DE DEZEMBRO

Dispõe sõbre o Estatutos dos Militares
ç, dá outras providências.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei":

ESTATUTOS DOS MILITARES
TÍTULO I
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Art. 3.° Os membros das Fôrças Armadas, em razão de sua destinação
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria
e são denominados militares.
§ 1.0 Os militares encontram-se em
uma das seguintes situações:
a) na ativa:
I - os militares de carreira;
H - os incorporados às Fôrças Armadas para prestação do serviço militar inicial, durante os prazos e previstos na Lei do Serviço Militar ou
durante as
prorrogações daqueles
prazos;
IH - os componentes da reserva
das Fôrças Armadas quando convocados ou mobilizados;
IV - os alunos de órgão de formação de militares da ativa e da reserva; e
V - em tempo de guerra, todo cidadão brasileiro mobilizado para o
serviço ativo nas Fôrças Armadas.
b) na inatividade:
I - na reserva remunerada, quando pertencem à reserva -das Fôrças
Armadas e percebem remuneração da
União, porém sujeitos, ainda, à prestaçâo de serviço na ativa, mediante
convocação ou mobilização; e
... II reformados, quando, tendo
passado por uma das situações anteriores, estão dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na
ativa, mas continuam a perceber remuneração da União.
§ 2.° Os militares de carreira são
os que, no desempenho voluntário e
permanente do serviço militar, têm
vitaliciedade assegurada ou presumida.

Art. 1.0 O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres,
direitos e prerrogativas dos militares.

Art. 4.° O serviço militar consiste no exercício de atividades específicas nas Fôrças Armadas e compreenderá' na mobilização, todos os
encargos relacionados com a defesa
nacional.

Art. 2.° As Fôrças Armadas, constituidas pela Marinha, pelo Exército
e pela Aeronáutica, destinam-se a defender a Pátria e a garantir os podêres constituídos, a lei e a ordem.
São instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da
República e dentro dos limites da lei.

Art. 5.° Consideram-se reserva das
Fôrças Armadas:
I - Individualmente:
a) os
militares mencionados no
item I, letra b do parágrafo 1,0 do
artigo 3.°; e
b) os demais cidadãos em condições de convocação ou de mobilização
para a ativa;

Generalidades
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no seu conjunto:
as polícias militares; e
os corpos de bombeiros milita-

II a)
b)

res.
1.0 A marinha mercante, a aviação civil e as emprêsas declaradas diretamente relacionadas com a Segurança Nacional são, também, consideradas, para efeitos de mobilização e
de emprêgo, reserva das Fôrças Armadas.
§ 2.° O pessoal componente da marinha mercante, da aviação civil e
das emprêsas declaradas diretamente
relacionadas com a Segurança Naê

cional, bem como os demais cidadãos

em condições de convocação ou mobilização para a ativa, só serão considerados militares quando convocados
ou mobilizados para o serviço nas Fôrças Armadas.

vos da Constituição que lhes .orem
aplicáveis, por êste Estatuto e pela
legislação, que lhes outorgam direitos e prerrogativas e lhes impõem
deveres e obrigações.
Art. 9° O disposto neste Estatuto
aplica-se no que couber:
I - Aos militares reformados e da
reserva remunerada;
11 - Aos alunos de órgão de formação da reserva;
111 ~ Aos membros do Magisténo
Militar; e
IV - Aos Capelães Militares.
Art. 10. Os oficiais-generais nomeados Ministros do Superior Tribunal Militar são regidos por legislação específica.
CAPÍTULO I

§ 3.0 O pessoal do Magistério Mili-

tar terá sua situação definida nos
têrmos da legislação específica de cada
Fôrça Armada.
Art. 6.° A carreira militar é caracterizada por atividade continuada
e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Fôrças Armadas,
denominada atividade militar.
§ 1.0 A carreira militar é privativa do pessoal da ativa. Inicia-se
com o ingresso nas Fôrças Armadas e
de
obedece às diversas sequênctas
graus hierárquicos.
§ 2.° São privativas de brasileiro
nato as carreiras de Oficial da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Art. 7.° São equivalentes as expressões "na ativa" "da ativa", "em
serviço ativo", "em serviço na ativa",
"em serviço", "em atividade" ou "em
atividade militar" conferidas aos militares no desempenho de cargo, comissão, encargo, incumbência ou missão, serviço ou atividade militar ou
considerada de natureza militar, nas
Organizações Militares das Fôrças
Armadas, bem como na Presidência
da República, na Vice-Presidêncía da
República e nos demais órgãos quando
previsto em lei ou regulamento, ou
quando íncorporados às Fõrças Armadas.
ATt. 8° A condição jurídica doe
militares é definida pelos disposlti-

Do Ingresso nas Fôrças Armadas

Art. 11. O ingresso nas Fôrças Armadas é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou de
crença religiosa, mediante incorporação, matrícula ou nomeação e observadas as condições prescritas em lei
e nos regulamentos da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica.
§ l° Quando houver conveniência
para o serviço de qualquer das s'ôrças Armadas, o brasileiro possuidor
de reconhecida competência técnicoprofissional ou de notória cult ira
científica poderá> mediante sua aquiescência e proposta do Ministro da
Fôrça interessada, ser incluído nos
Quadros ou Corpos da Reserva e
convocado para o serviço na ativa em
caráter transitório.
§ ~ A inclusão nos têrmos do parágrafo 1° será feita em grau hierárquico compatível com a sua idade,
atividades civis e responsabilidades
que lhe serão atribuídas, nas condições reguladas pelo Ministério tnceressado.
Art. 12. Para a mabzfcula nos estabelecimentos de ensino militar tes..
tinados à formação de oficiais, da
ativa e da reserva, e de graduados,
além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão Intelectual,
capacidade física f> idoneidade 'nora.l,
é necessário que o candidato não
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exerça ou não tenha exercido ativ!dades prejudiciais ou perigosas à Segurança Nacional.
Parágrafo único. O disposto neste
artigo e no anterior aplica-se, também, aos candidatos ao ingresso nos
Quadros ou Corpos de Oficiais em
que é exigido o diploma de estab elccimento de ensino superior reccnnecido pelo Govêrno Federal.
Art. 13. A convocação em tampo
de paz é regulada pela Lei do Serviço Mili tar .
.
Parágrafo único. Em tempo õe paz
e. independentemente de cOnvoCM3.0,
05 integrantes da reserva poderão ser
designados para o serviço ativo, em
caráter transitório e mediante aceitação voluntária.
Art. 14. A mobilização é regulada
em legislação especifica.
Parágrafo umco. A incorporação
às Fôrças Armadas de deputados federais e senadores. embora Integrantes da reserva e ainda que em eerupo de guerra, dependerá de licença
da Câmara respectiva.
CAPíTULO II

Da Hierarquia Militar e 'fia
DiscivZina

Art. 15. A hierarquia e a dtscloüna são a base institucional das [i'"i)rcas Armadas. A autoridade e a -esponsabilidade crescem com o ecau
hierárquico.
§ 1° A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis 1iferentes, dentro da estrutura das
Fôrças Armadas. A ordenação se taz
por postos ou graduações; dentro de
um mesmo pôsto ou graduação ...e faz
pela antiguidade no pôsto ou na ~3,
duaçâo. O respeito à hierarquia é
consubstanciado no espírito de acatamento à sequêncfa de autoridade.
§ 2° Disciplina é a rtgososa abservâncía e o acatamento integral das
regulamentos, normas e ttsrosíções que fundamentam o organisIr _ militar e coordenam seu tuncronamento regular e harmônico, era-tuaíndo-se pelo perfeito oumprtmento
do dever por parte de todos e de caca
um dos componentes dêsse organismo.

leis,
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§ 3° A disciplina e o respeite a
hierarquia devem ser mantidos em
tôdas as circunstâncias da vida, entre militares da ativa. da reserva remunerada e reformados.

Art. 16. Círculos hierárquicos :;;[0
âmbitos de convivência entre ,5 -niHtaces da mesma categoria e 'êm íl.
finalidade de desenvolver o esnr'ro
de camaradagem, em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do
respeito mútuo.
Art. 17. Os círculos hierárquicos e
a escala hierárquica nas Fôrças :\rmadas, bem como a correspondência
entre os postos e as graduações da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica. são fixados nos parágrafos e
quadro seguíntes ,
§ 1° Pôsto é o grau
hierárquico
do Oficial, conferido por ato do' ?1"estdente da República ou de Minísr.rc
Militar e confirmado em Carta Patente.
§ 2° Os postos de Almirante, Marechal e Marechal-da-Ar somente BeTão providos em tempo de guerra.
§ 30 Graduação é o grau
híerúrquico da praça. conferido pela autoridade militar competente.

§ 49 Os Guardas-Marinha, os Aspirantes-a-Oficial e os alunos de 01'gãos específicos de formação de mllitares são denominados praças esoecíaís ,
.
§ 59 Os graus hierárquicos inicial e
final das diversas Armas ou Serviços.
Quadros. Corpos, Especialidades ou
Subespectalidades são fixados. seriaradamente, para cada caso, na Marinha, no Exército e na Aeronáutica.

§ 69 Os militares da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, euíos
graus hierárquicos tenham denominação comum, quando julgado ueeessárto. acrescentarão aos mesmos a
indicação do respectivo Quadro, corpo, Arma ou Serviço e se ainda ne~
cessárto. a Fôrça Armada a que pectencerem, conforme os regulamentos
ou normas em vigor.
§ 70 Sempre que .o militar da reserva remunerada ou reformado 'tzer
uso do, pôsto ou graduação, deverá

fazê-lo com as abreviaturas respecUvas de sua situação.

CíRCULOS E ESCALA HIERARQUICA NAS FôRÇAS ARMADAS (Art. 17)
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AERONÁUTICA

m

Almirante-de-Esquadra

'@

'0

s

Vice-Almirante

'"
D
o

~

Contra-Almirante

Oficiais-Gene-

raís

Círculo de
Ofícíaís-Supe-

o
c,

rlores

o

Círculo de

~

Subtenentes e
Sargentos

&:"
-c

Suboífclais,

"

Ô

Círculo
de
Cabos

Major

Major

-

m

,~

o

cs

e

-

-

Suboficíal

Subtenente
Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
Terceiro-Sargento

Suboficial

Primeiro-Tenente
segundo-Tenente

Primeiro-Tenente
segundo-Tenente

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
'I'erceíro-Sargento

Capitão

Capitão

-

-

Coronel
Tenente-Coronel

-

Primeiro-Sargento
Segundo-Sargento
'I'erceíro-Sargen to

--

O

o

.~

Primeiro-Tenente
Segundo-Tenente

'""'"

m

oS

-

Capitão-Tenente

Círculo de ort-

-::!

Coronel
Tenente-Coronel

-

diários

ciade Subalternos

Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão-de-Fragata
Capitão-de-Corveta

Círculo de oncíaís Interme-

Marechal-do-Ar
Teneu te-Brigadeiro
Major-Brigadeiro
Brigadeiro

General-de-Brígada

m

.8
m

w

'"o

Marechal
General-de-Exército
General-de-Divisão

Almirante

Círculo de

Cabo

.
Cabo e Taífelro-Mor

Cabo

-

-

-

Marinheiro e SOldado .......

SOldado .....................

Soldado-de-Primeira-Classe e

Marinheiro-Recruta e

SOldado-Recruta .•..........

Soldado-de-Segunda-Classe e
Taifeiro-Segunda-Classe

Recruta

......

'I'aífeíro-de-Prfmeíra-Classa

ri:'"

~

~

~

~

:~
"
1'1

Frequentam o Círculo de cabos

Excepcionalmente
ou em Reuniões
Sociais têm acesso aos Círculos dos
Oficiais

Frequentam o cr-culc de OficiaisSubalternos

Aluno de órgão de Formação de Praças da Reserva

Grumete
Aprendiz-Marinheiro
Aluno de órgão de Formação de Praças da Reserva

-

Aluno de Escola ou Centro de Formação de Sargentes

Aluno de órgão de Formação de Oficiais da Reserva

Aluno de Escola ou Centro
de Formação de Sargentos

Aluno de órgão de Formacão de Oficiais da Reserva

Aluno do Colégio Naval

Aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército

Cadete (Aluno da
Academia Militar)

Aspirante (Aluno da

Escola Naval)

Aspírante-a-Oücíet

Guarda-Marinha

I

Aluno de Escola ou Centro
de Formação de Sargentos

Aluno de órgão de Formade Oficiais da Reserva
çâo

tdca

Aluno da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáu-

Aluno do Centro de Formacão de Pilotos Militares

Cadete (Aluno da Academia
da Fôrça Aérea) e aluno da
ESCOla de Oficiais Bspecíalistas e de Infante tía de
Guarda

Aspirante-a-Oficial

~

:::

~

~

~

:J!
""
~

8

i

212

ATOS

no PODER LEG:ISLATIVO

Art. 18. A precedência entre militares da ativa do mesmo grau hierárquico, ou correspondente, é assegurada pela antiguidade no pôsto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida em lei.

S 1Q A antiguidade em cada p05~
to ou graduação é contada a partir
da data da assinatura do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou Incorpõraçâo, salvo quando
estiver taxativamente fixada outra
data.
§ 2.° No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, a antiguidade é estabelecida:
a) entre militares do mesmo Quadro ou Corpo, Arma ou Serviço. pela

posição nas respectivas escalas numericas ou registros a que se refere o
artigo 21;

b) nos demais casos, pela antigui-

dade no pôsto ou graduação anterior;

se, ainda assim, subsistir a igualdade
de antiguidade, recorrer-se-á, sucessivamente, aos graus hierárquicos anteriores, à data de praça e à data de
nascimento para definir a precedência, e, neste último caso, o mais velho será considerado o mais antigo;
C) entre os alunos de um mesmo
órgão de formação de militares, de
acôrdo com o regulamento do respectivo órgão, se não estiverem especlfícamente enquadrados, nas letras a e b.
§ 3.° Em igualdade de pôsto ou
de graduação, os militares da ativa
têm precedência sôbre os da inatividade.
§ 4.° Em igualdade de pôsto ou
de graduação, a precedência entre os
militares de carreira na ativa e os da
reserva, remunerada ou não, que ee..
tiverem convocados, é definida pelo
tempo de efetivo serviço no pôsto ou
graduação.
Art. 19 - Em legislação especial,
regular-se-á:
I - a precedência entre militares e
civis, em missões diplomáticas, ou em
comissão no Pais ou no estrangeiro;
II ~ a precedência nas solenidades
onctaís.
~
Art. 20. A precedência entre as
praças especiais e as demais praças
é assim regulada:
I - os guardas-marinha 6 os aspírantee-a-oflcíal são híeràrqulcamente superiores às demais praças:

II - os aspirantes, alunos da Escola Naval, e os cadetes, alunos da Academia Militar e da Academia da Fôrça Aérea, bem como os alunos da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda, são híeràrquícamente superiores aos suboficiais e aos
subtenentes;
In - os alunos do Centro de Formação de Pilôtos Militares da Aeronáutica são equiparados aos subofíciais e aos subtenentes, os quais têm
precedência sôbre aquêles:
IV - os alunos de escola preparatória e de colégio naval têm precedência sôbre os terceiros-sargentos,
aos quais são equiparados;
,V - os alunos de órgãos de formação de oficiais da reserva, quando
fardados, têm precedência sôbre 05
cabos, aos quais são equiparados;
VI - os cabos têm precedência sôbre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos, que a
êles são equiparados, respeitada, no
caso de militares, a antiguidade relativa.
Art. 21. Cada Fôrça Armada manterá um registro de todos os dados referentes ao seu pessoal da ativa e da.
reserva, dentro das respectivas esce ..
las numéricas, segundo as instruções
baixadas pelo respectivo Ministro.
Art. 22. Os alunos dos órgãos de
formação de oficiais são declarados.
Guardas-Marinha ou Aspirantes-aOficial pelo Diretor ou pelo Comandante daqueles órgãos, na forma especificada em seus regulamentos.
Art. 23. Os alunos que concluirem
satísfatõriamente o curso do Centro
de Formação de Pilôtos Militares da
Aeronáutica e não forem matriculados na Academia da Fôrça Aérea serão declarados Aspirantes-a-Oficial:
da Reserva da Aeronáutica pelo Comandante daquele estabelecimento de
ensino.
CAPÍTULO III

Do Cargo e da Função Müitares

Art. 24. Cargo militar é aquêle
que só pode ser exercido por militar
em serviço ativo.
§ 19 O cargo militar .e que se refere êste artigo é o que se encontra
especificado nos Quadros de Efetivo
ou Tabelas de Lotação das Fôrças
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Armadas ou previsto, caracterizado
ou definido como tal em outras disposições legais.
§2." A cada cargo militar corresponde um conjunto de atribuições,
deveres e responsabilidades que se
constituem em obrigações do respectivo titular.
§ 3." As obrigações inerentes ao
cargo militar devem ser compatíveis
com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.
Art. 25. Os cargos militares são
providos com pessoal que satisfizer
aos requisitos de grau hierárquico e
de qualificação exigidos para o seu
desempenho.
Parágrafo umco. O provimento
de cargo militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente.
Art. 26. O cargo militar é considerado vago a partir de sua criação
e até que um militar tome posse ou
desde o momento em que o militar
exonerado, dispensado ou que tenha
recebido
determinação expressa de
autoridade competente, o deixa e até
que outro militar tome posse de acôrdo com as normas de provimento previstas no parágrafo único do artigo 25.
Parágrafo umco. Consideram-se
também vagos os cargos militares
cujos ocupantes:
a) tenham falecido;
b) tenham sido considerados extraviados;
c) tenham sido feito prisioneiros; e
d) tenham sido considerados desertores.
Art. 27. Função militar é o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar.
Art. 28. Dentro de uma mesma,
organização militar, a seqüência de
substituições para assumir cargo ou
responder por funções, bem como as
normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecídaa na legislação especifica, respeitadas a precedência e a qualificação exigida para
o cargo ou para o exercício da runçâo.
Art. 29. O militar ocupante de
cargo provido em caráter efetivo ou
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interino, de acórdo com o parágrafo

úníco do artigo 25. faz jus às grati-

ücações e a outros direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em
lei.
Art. 30. As obrigações que, pela
generalidade, peculíarídade, duração,
vulto ou natureza, não são catalogadas COmo posições tituladas em "Quadro de Efetivo", "Quadro de Organlzaçâo", "Taoela de Lotação" ou
díspositdvo legal são cumpridas como
Encargo, Incumbência, Comissão, Serviço ou Ati vrdade, militar ou de natureza militar.
Parágrafo único. Aplica-se, no que
couber, ao Encargo, Incumbência,
Comissão, Serviço ou Atividade, militar ou de natureza militar, o disposto neste Capitulo para Cargo Mi~
Iitar.
TÍTULO 11

Das Obrigações e dos Deveres
Militares
CAPÍTULO I

Das Obrigações Militares
SD;Ão I

Do Valor Militar

Art. 31. São manifestações essenciais do valor militar:
I - o patríotísmo, traduzido pela.
vontade inabalável de cumprir o dever militar e solene juramento de rídelidade à Pátria, até com o sacrífício da própria vida;
II - o civismo e o culto das tradições históricas;
I~I a fe na missão elevada das
Fôrças Armadas;
IV - o espírí to de corpo, orgulho
do militar pela organização onde
serve;
V - o amor à profissão das armas
e o entusiasmo com que é exercida; e
VI - o aprimoramento téccíoo-profissional.
SEÇÃo IX

Da Ética Militar

Art. 32. O sentimento do dever,
o pundonor militar e o decOro da
classe Impõem; a cada um dos integrantes das Fôrças Armadas, conduta
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moral c profissional írrepreensíveís,
com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dig-

nidade pessoal;

II -

exercer, com autoridade, efi-

ciência e probidade, as funções que
lhe couberem em decorrência do

cargo;

In -

respeitar a dignidade da pes-

soa humana;
IV - cumprir e fazer cumprir .as
leis, os regulamentos, as instruções e
as ordens das autoridades competentes;
V - ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do
mérito dos subordinados;
VI

-

zelar

pelo preparo próprio,

moral. intelectual e fisico e, também,
pelo dos subordinados, tendo em vista
o oumprrmen to da missão comum;
VII - empregar tôdas as suas energias em benefício do serviço;
VIII - praticar a camaradagem e
desenvolver, permanentemente, o espíríto de cooperação;
IX - ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua Iínguagem escrita e falada;
X - abster-se de tratar, fora do
âmbito apropriado, de matéria sigilosa
relativa à segurança Nacional;
Xl - acatar as autoridades civis;
Xli - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XIV - observar as normas da boa
educação;
XV - garantir assistência moral e
material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar;
XVI - conduzir-se, mesmo fora do
serviço ou na inatividade, de modo
que não sejam prejudicados os prmcípics da disciplína, do respeito e do
decôro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do
pôsto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios
particulares ou de terceiros;
XVIII - abster-se o militar em
inatividade elo uso das designações
hierárquicas quando:
a) em atividades político-partidárias;
b) em atividades comerciais;
o) em atividades industriais;
d) para discutir ou provocar dís-

cussões pela Imprensa a respeito de
aszuntoscpohtácos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica. se devidamente autorizados; e
ci DO exerctclo de funções de natureza não militar mesmo oficiais;
XIX ~ zelar pelo bom nome das
Fôrças Armadas e de cada um de seus
integrantes, obedecendo e fazendo
obedecer aos preceitos da ética militar.
Art. 33. Ao militar da ativa, ressalvado o disposto nos parágrafos 2Çl
e 39, é vedado comerciar ou tomar
parte na administração ou gerência
de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em SOCIedade anônima ou por
quotas de responsabilidade limitada.
§ lQ
Os integrantes da reserva,
quand-o convocados, ficam prcíbtdos
de tratar, nas organízaçóes militares
e nas repartições públicas civis, de interêsse de organizações ou emprêsas
privadas de qualquer natureza.
§ 2Q
OS militares da ativa podem
exercer, diretamente. a gestão de seus
bens, desde que não infrinjam o disposto no presente artigo.
§ 39 No intuito de desenvolver a
prática profissional dos oficiais titulados dos Quadros ou Serviços de
Saúde e de vetertnárta, é-lhes permitido o exercício de atividade técnicoprofissional, no meio civil, desde que
tal prática não prejudique o serviço.
Art. 34. Os Ministros Militares
poderão determinar aDS militares da
ativa da respectiva Fôrça que, no interêsse da salvaguarda da dignidade
dos mesmos informem sôbre a origem
e natureza dos seus fbens, sempre que
houver razões que recomendem tal
medida.
CAPÍTULO II

Dos Deveres Militares

Art. 35. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racíonais, bem como morais, que ligam
o militar à Pét.na e ao seu serviço, e
compreendem, essencialmente:
I a dedicação e a fiaelidade à
Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser defendidas mesmo com e sacrtfício da própria vida;
II _ o culto aos símbolos nacionais;
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IH -

a probidade e lealdade em

tôdas as circunstâncias;

IV - a disciplina e o respeito à
hierarquia;
V -r- o
obrigações
VI - a
bordinado
nidade.

rigoroso cumprimento das
e ordens: e
obrigação de tratar o sudignamente e com urbaSEÇÃO I

Do Compromisso Militar

Art. 36. Todo cidadão. após ingressat em uma das Fôrças Armadas

mediante Incorporação. matrícula ou
nomeação, prestará compromisso de
honra. no qual afirmará a sua aceitação consciente das obrigações e dos
deveres militares e manifestará a sua
firme .dlsposíção de bem cumpri-los.
Art. 37. O compromisso do incorporado, do matriculado e do nomeado
a que se refere o artigo anterior. terá
caráter solene e será sempre prestado sco a forma de juramento à Bandeira e na presença de tropa ou guarnição formada, conforme os dizeres
estabelecidos nos regulamentos espe-'
cíücos das Fôrças Armadas, e tão logo
o militar tenha adquirido um grau
de íustruçâo compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como
integrante das Fôrças Armadas.
§ 19 O compromisso de GuardaMarinha ou Aspirante-a-Oficial é
prestado nos estabelecimentos de for'mação, sendo o cerimonial de acôrdo
com os regulamentos daqueles estabelecimentos de ensino.
§ 29 O compromisso como oficial,
quando houver, será regulado em
cada Fôrça Armada, de acôrdo com
suas peculiaridade.').
SEÇÃO II

Do Comando e da Subordinação

Art. 38. COmando é a soma de
autoridade, deveres e responsabilidades de que o-erníhtar é investido legalmente quando conduz homens ou
dirige uma orgarrizaçâo mili tal' . O
Comando é vinculado ao grau híerárquico e constitui uma prerrogativa
Impessoal, em cujo exercício o militar
se define e se caracteriza como chefe.
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Parágrafo único. Aplica-se à Dir.eçao e a Chefia de Organização Milltar, no que couber, o estabelecido
para Comando.

Art. 39. A subordinação não afeta. de modo algum, a dignidade pessoal do militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada das
Fôrças Armadas.
Art. 40. O oficial é preparado, ao
longo da carreira, para o exercício do
Comando, da Chefia e da Direção das
Organizações Militares.
Art. 41. Os sub oficiais, os sub tenentes e os sargentos auxiliam ou
complementam as atividades dos oficiais, quer no adestramento e no emprêgo de meios. quer na instrução e
na administração.
Parágrafo único. No exercício das
atividades mencionadas neste artigo
e no comando de elementos subordinados, os subofíctais, os subtenentes
e os sargentos deverão impor-se pela
lealdade pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a observância
minuciosa e ininterrupta das ordens.
das regras do serviço e das normas
operativas pelas praças que lhes estiverem diretamente subordinadas e
a manutenção da coesão e do moral
das mesmas praças em tôdas as circunstâncias .
Art. 42. Os cabos, taífeíros-mores,
marinheiros, soldados, soldados de 1~
e 2i). classes e taifeiros de li). e 2~ classes são, essencialmente, os elementos
de execução.
Art. 43. Os marinheiros-recrutas,
recrutas, soldados-recrutas e soldados
de 2l!- classe constituem os elementos
incorporados às Fôrças Armadas para
a prestação do serviço militar inicial.
Art. 44. As praças especiais cabe
a rigorosa observância das prescrições
dos regulamentos que lhes são pertinentes, exígmdo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico-profissional.
Parágrafo único. As praças especiais também se assegura a prestação
do serviço militar inicial.
Art. 45. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que
tomar, pelas ordens que emitir e pelos
atos que praticar.
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CAPíTULO In

SEÇÃO I

Da Violação das Obrigações e dos
Deveres Militares

Dos Crimes Militares

Art. 46. A violação das obrigações
Ou dos deveres militares constituirá
crime, contravenção ou transgressão
disciplinar, conforme dispuserem a legislação ou regulamentação especificas.
§ 111
A violação dos preceitos da
ética militar é tão mais grave quanto
mais elevado fôr o grau hierárquico
de quem a cometer.
§ 29 No concurso de crime militar
e de contravenção ou transgressão
disciplinar, será aplicada somente a
pena relativa ao crime.
Art. 47. A inobservância dos deveres especificados nas leis e regulamentos ou a falta de exação no cumprimento dos mesmos acarreta para
o militar responsabilidade funcional,
pecuniária, disciplinar ou penal, consoante a legislação específica.
Parágrafo único. A apuração da
responsabilidade funcional, pecuniária,
disciplinar ou penal poderá concluir
pela íncompatabiüdade do militar com
o cargo ou pela incapacidade do exercicio das funções militares a êle inerentes.
Art. 48. O militar que, por sua
atuação, se tornar incompatível com
o cargo, ou demonstrar incapacidade
no exercício de funções militares a êle
inerentes, será afastado do cargo.
§ 111
São competentes para determinar o Imediato afastamento do cargo ou o impedimento dó exercicio da
função:
a) o Presidente da República;
b) 00 titulares das respectivas pastas militares e o Chefe do EstadoMaior das Fôrças Armadas; e
c) os Comandantes, os Chefes e os
Diretores, na conformidade da legislação ou regulamentação específicas
de cada Fôrça Armada.
§ 29 O militar afastado do cargo,
Das condições mencionadas neste artigo, ficará privado do exercício de
qualquer função militar até a solução
do processo ou das providências legais
que couberem no caso.
Art. 49. São proibidas quaisquer
manifestações coletivas, tanto sôbre
atos de superiores quanto as de caráter reivindicatório.

Art. 50. O Código Penal Militarrelaciona e classifica os crimes militares' em tempo de paz e em tempo
de guerra, e dispõe sôbre a aplicação
aos militares das penas correspondentes aos crimes por êles cometidos.
SEÇÃO l i

Das Contravenções ou
Transgressões Disciplinares

Art. 51. Os regulamentos disciplinares das Fôrças Armadas especificarão e classificarão as contravenções
ou transgressões disciplinares e estabelecerâo as normas relativas a amplitude e à aplicação das penas disciplinares à classificação do comporta':'
menta militar e à interposíçáo de
recursos contra as penas disciplinares.
§ 19 .AB penas disciplinares de impedimento, detenção ou prisão não
podem ultrapassar de trinta dias.
§ 29 A praça especial aplicam-se,
também, as dtsposiçoes uiscipnnares.
previstas no regulamento do estabelecimento de ensino onde estiver matrículado .
SEÇÃO In

Dos Conselhos de Justificação e
de Dl'Sciplina

Art. 52. O oficial presumivelmente
incapaz de permanecer como militar
da ativa será, na rorma da legislação
específica, submetido a Conselho de
Justificação.
§ 19 O oficial, ao ser submetido a
Conselho de Justlfícaçâo, poderá ser
afastado do exercício de suas funções
automá.tícamente ou a críterto do respectivo Mimstro, conforme estabelecido em lei específica.
§ 211
Compete ao Superior Tribu-'
nal Militar, em tempo de paz, ou a
tribunal especial, em tempo de guerra,
julgar os processos oriundos dos Conselhos de Justificação, na forma estabelecida em lei especifica.
§ 39 O Conselho de Justificação
também poderá ser aphcado aos oficiais reformados e na reserva remunerada.
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Art. 53. O Guarda-Marinha ou
.Aspírante-a-Oflcial, bem como as pra-ças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permane.cerem COmo militares da ativa, serão
submetidos a Conselho de Disciplina, na forma da legislação especifica.
§ 19 O Guarda-Marinha, o Aspi.rante-a-Ofícial e as praças com estabilidade assegurada, ao serem submetidos a Conselho de Disciplina, serão
-aresteõos das atividades que estiverem
exercendo.
§ ·29
O Conselho
de Disciplina
-cbedecerá a normas comuns às três
"Fôrças Armadas.
§ 39 Compete aos Ministros Mili·
tares julgar, em última instância, os
processos oriundos dos Conselhos de
.Discíplína convocados no âmbito das
respectivas Fôrças Armadas.
§ 49 O Conselho de Disciplina também poderá ser aplicado às praças re-rormacas e na reserva remunerada.
TÍTULO UI

Dos Direitos e das Prerroçatuxu
dos M"iliúLres
CAPÍTULO I

Dos Direitos

Art. 54. São direitos dos militares:
I ~ garantia da patente em tôda
.e sua plenitude, com as vantagens,
prerrogativas e deveres a ela inerentes, quando oficial, nos têrmos da
'Constituição ;
II - a percepção de remuneração
correspondente ao grau hierárquico
superior ou melhoria da mesma quando, ao Ser transferídc para a inatividade, contar mais de 35 (trinta e
.cinco) anos de serviço, se oficial, e
mais de 30 (trinta) anos de serviço,
.se praça; e
III - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação especificas:
al a estabihdaoe quando praça
.com 10 (dez) ou mais anos de tempo
de efetivo serviço;
b) o uso das designações híerárquí.cas:
C) a ocupação de cargo correspon.dente ao pôsto ou à graduação;
d) a percepção de remuneração;
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e)
outros direitos previstos na lei
especifica que trata da. remuneração
dos militares;
[) a constituição de pensão militar;
g) a promoção;
h) a transferência para a reserva
remunerada, a pedido, ou a reforma;
i) as férias os afastamentos temporários do serviço e as licenças;
1) a demissão e o licenciamento
voluntários;
1) o porte de arma. quando oficial
em serviço ativo ou em inatividade,
salvo aqueles em inatividade por alienação mental ou condenação por crimes contra a segurança do Estado ou
por atividades que desacoríselhem
aquêle porte, e
m) o porte de arma, pelas praças,
com as restrições impostes pela respectiva "Fôrça Armada.
Parágrafo único. A percepção de
remuneração ou melhoria da mesma,
de que trata o item lI, obedecerá ao
seguinte:
a) o oficial que contar mais de 35
(trinta e cinco) anos de serviço, após
o ingresso na inatividade, terá seus
proventos calculados sôbre o sôldo
correspondente ao pôsto imediato, se
em sua Fôrça existir. em tempo de
paz, pôsto superior ao seu, mesmo que
de outro Quadro. Corpo. Arma ou Serviço. Se ocupante do último pôsto da
hierarquia militar de sua fôrça, em
tempo de paz, o oficial terá os proventos calculados tomando-se por base
o sôldo de seu próprio pôsto acrescido de 20 % (vinte por cento);
b) os sub tenentes e subofícíaís,
quando transferidos para a inatividade, terão os proventos calculados sôbro o sôldo correspondente aAJ pôsto
de segundo-tenente, desde que contem mais de 30 (trinta) anos de serviço; e
c) as demais praças que contem
mais de 30 (trinta) anos de servíçc,
ao serem transferidas para a inatividade, terão OS proventos calculados
sôbre o sôldo correspondente à graduação imediatamente superior.
Art. 55. O militar que se julgar
prejudicado ou ofendido por qualquer
ato admímstratívo ou disciplinar de
superior hierárquico poderá recorrer
ou interpor pedido de reconsideração,
queixa ou representação, segundo legislação específica de cada Fôrça Armada.
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§ 19 O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a) em 15 (quinze) dias corridos, a
contar do recebimento da comunica-

ção oficial, quanto a ato que decorra
de inclusão em quota compulsória ou
de composição de Quadro de Aces-

so; e

b) em 120 (cento e vinte) dias, nos
demais casos ~
§ 21?
O pedido de reconsideração,
a queixa e a representação não podem ser feitos coletivamente.
§ 39 O militar da ativa que, nos

casos cabíveis, se dirigir ao Poder Judiciário deverá participar, antecipadamente. esta iniciativa à autoridade à

qual estiver subordinado.
Art. 56. Os militares são alistáveis, como eleitores, desde que oficiais, guarda-s-marinha ou aspirantesa-oficial, suboftciais ou sub tenentes,
sargentos ou alunos das escolas militares de nível superior para formação de oficiais.
Parágrafo único. Os militares alistáveis são elegíveis. atendidas as seguintes condições:
a) o militar que tiver menos de 5
(cinco) anos de efetivo serviço será,
ao se candidatar a cargo eletivo excluido do serviço ativo. mediant~ demissão ou licenciamento "ex officio"; e
b) o militar em atividade, com 5
(cinco) ou mais anos de efetivo serviço. ao se candidatar a cargo eletivo
será afastado, temporàriamente do
serviço ativo e agregado, conside~ado
em licença para tratar de ínterêsse
particular. Se eleito. será, no ato da
diplomação. transferido para a reserva remunerada, percebendo a remuneração a que fizer jus em .Iunçâo do
seu tempo de serviço.
SEÇÃo I
Da Remuneração

Art. 57. A remuneração dos militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outros direitos
e é devida em bases estabelecidas em
lei específica.
§ 19 Os mthtares na ativa percebem remuneração construída, pelas se~
guintes parcelas:
a) mensalmente:
I - vencimentos, compreendendo
sôldo e gratificações; e

II -

indenizações;

b) eventualmente, outras indenizações; e

c) em campanha;

I - gratificação de campanha;
II - abono de campanha.

e

§ 2Q OS militares em inatividade
percebem remuneração constituída
pelas seguintes parcelas:
ar mensalmente:
I - proventos, compreendendo sôldo ou quotas de sóldo, gratificações e
indenização incorporável: e
II - adicional de inatividade; e
b) eventualmente: auxílio-invalidez.
§ 3Q OS militares receberâo o salário-família de conformidade com a
lei que o rege.

Art. 58. O auxílio-invalidez, atendidas as condições estipuladas na lei
especifica que trata da remuneração
dos militares. será concedido ao militar que, quando em serviço ativo,
tenha sido ou venha a ser reformado
por incapacidade definitiva e considerado inválido, isto é, impossibilitado
total e permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover
os meios de subsistência.
Art. 59.
O sôldo é irredutível e
não está sujeito a penhora, seqüestro
ou arresto, exceto nos casos previstos
em lei.
Art. 60. O valor do sôldo é igual
para o militar da ativa, da reserva
remunerada ou reformado, de um
mesmo grau hierárquico, ressalvado o
disposto no item II do artigo 54 dêste
Estatuto.
Art. 61. A remuneração dos militares será regulada em legislação especifica, comum às três Fôrças Arma-.
das.
Art. 62. E' proibido acumular remuneração de inatividade.
Parágrafo único. O disposto neste'
artigo não se aplica .aos militares da
reserva remunerada e aos reformados,
quanto ao exercício de mandato eletivo, quanto ao de função de magistério ou cargo em comissão ou quanto ao contrato para prestação de'
serviços técnicos ou especializados.
Art. 63. Os proventos da inatividade serão revistos sempre que. por
motivo de alteração do poder aqui-o
sttívo da moeda, se modificarem os
vencimentos dos militares em serviço,
ativo.
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Ressalvados os

casos previstos em lei, os proventos

da inatividade não poderão exceder
a remuneração percebida pelo militar
da ativa no pôsto ou graduação correspondentes aos dos seus proventos.
SEÇÃO II

Da Promoção

Art. 64. O acesso na hierarquia
militar é seletivo, gradual e sucessivo
e será feito mediante promoções, de
conformidade com o disposto na legislação e regulamentação de promoçoes de oficiais e de praças, de
modo a obter-se um fluxo regular e
equilibrado de carreira para os militares a que êsses dispositivos Se referem.
sUO planejamento da carreira
dos oficiais e das praças, obedecidas
as disposições da legislação e regulamentação a que Se refere êste artigo, é atribuição de cada um dos
Ministérios Militares.
â
2Q A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade
básica a seleção dos militares para o
exercício de funções pertinentes ao
grau hierárquico superior.
Art. 65. As promoções serão efetuadas pelos critérios de antiguidade,
merecimento ou escolha, ou ainda,
por bravura e post-mortem.
§ 10 Em casos
extraordinários,
poderá haver promoção em ressarcimento de preterição.
§ 2. õ A promoção de militar feita
em ressarcimento de preterição será
efetuada segundo os princípios de antiguidade ou merecimento, recebendo
êle o número que lhe competir na
escala hierárquica como se houvesse
sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua
promoção.
Art. 66. Não haverá promoção de
militar por ocasião de sua transferência para. a reserva remunerada.
Parágrafo único. A situação do
oficial do Magrstérío Militar,
por
oca sião da transferência para a reserva remunerada por ingresso. no
magistério. se fôr o caso, é regulada
por lei específica da respectiva Fôr-

ça.
Art. 67. Não haverá promoção do
militar por ocasião de sua reforma.
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SEÇÃO III

Das Ferias e de Outros Atoxtamentce
Temporános do Serviço

Art. 68. As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente, concedidos aos militares
para descanso, a partir do último méa
do ano a que se referem e durante
todo o. ano, seguinte.
s 1.0 O Poder Executivo fixará a
duração das férias, inclusive para os
militares servindo em localidades especiais.
§ 2Q Compete aos Ministros
Militares regulamentarem a concessão
das férias anuais.
§ 3.° A concessão de férias não
é prejudicada pelo gôzo anterior de
ltcenças para tratamento de saúde,
por punição anterior decorrente ·de
contravenção ou transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para
que sejam cumpridos atos de serviço,
bem como não anula o direito àquelas licenças.
§ 4.° Somente em casos de interêsse da Segurança Nacional, de manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, os militares terão interrompido ou deixarão
de gozar na época prevista o. período
de férias a que tiverem direito, reglsbrando-se, então, o fato, em seus assentamentos.
§ 5.0 Na impossibilidade
absoluta do gôzo de férias no ano seguinte ou no caso de sua interrupção
pelos motivos previstos o período de
férias não gozado será computado
dia a dia, pelo dôbro, no momento
da passagem do militar para a inatividade e somente para êsse fim.
Art. 69. Os militares têm direito,
ainda, aos seguintes
períodos
de
afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:
I - núpcias: 8 (oito) dias;
II - luto: até 8 (oítoj dias;
III instalação: até 10 (dez)
dias; e
IV - trânsito: até 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. O afastamento
do serviço por motivo de núpcias ou
de luto será concedido, no pr-imeiro
caso, se solicitado, por antecipação à
data do evento e, no segundo caso,
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tão logo a autoridade à qual estiver
subordinado o militar tenha conhecimento do óbito.
Art. 70. As férias e os outros afastamentos mencionados nesta Seção
são concedidos com a remuneração
prevista na legislação específica e
computados como tempo de efetivo
serviço para todos os efeitos legais.
Art. 71. As férias, instalação e
trânsito dos militares que se encontram a serviço no estrangeiro devem
ter regulamentação idêntica para as
três Fôrças Armadas.
SEÇÃo IV

Las Licenças
Art. 72. Licença é a autorização
para afastamento total do serviço,
em caráter temporário, concedida ao
míhtar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.
§ 1.0 A licença pode ser:
a) especial;
b), para tratar de interêsse
partacular;
C) para tratamento de
saúde de
pessoa da fanúlia; e
d) para tratamento de saúde próprIa.
§ 2.° A
remuneração do militar,
quando em qualquer das situações de
licença constantes do parágrafo anterior, será regulada em legislação específica.
Art. 73. A licença especial é a autorização para afastamento total do
serviço, relativa a cada decênio de
tempo de efetivo serviço prestado,
concedida ao militar que a requerer,
sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira.
§ 1c A licença
especial tem a
duração de 6 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 2 (dois) ou 3 (três) meses
por ano civil, quando solicitado pelo
interessado e
julgado conveniente
pela autoridade competente.
â
2° O período de licença especial não interrompe a contagem de
tempo de efetivo serviço.
§ 3° Os períodos de licença es·
pecíal não gozados pelo militar são
computados em dôbro para fins exclusivos de contagem de tempo para
a passagem para a inatividade E',
nesta situação, para todos os efeitos
legais.

§ 4.° A licença especial não é prejudicada pelo gôzo anterior de qualquer licença para tratamento de
saúde e para que sejam cumpridos
atos de serviço, bem como não anula
o direito àquelas licenças.
§ 5.° Uma vez concedida a licença
especial, o militar será exonerado do
cargo ou dispensado do exercício das
funções que exerce e ficará à disposição do órgão de pessoal da respectiva Fôrça Armada.
§ 6.° A concessão da licença especial é regulada pelos Ministros MIlitares, de acôrdo com o Interêsse do
serviço.
Art. 74. A licença para tratar de
ínterêsse particular é a autorização
para afastamneto total do serviço,
concedida ao militar, com mais de 10
(dez) anos de efetivo serviço, que a
requerer com aquela finalidade.
§ 1.0 A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração
e da contagem de tempo de efetivo
serviço, exceto, quanto a êste último.
para fins de indicação para a quota
compulsória.
2Q A concessão da licença para
tratar de ínterêsse particular é regulada pelos Ministros Militares, de
~?!d? com inte;rêsse do serviço.
Art. 75. As licenças poderão ser
interrompidas a pedido ou nas condições estabelecidas neste artigo.
§ 19 A interrupção da licença especial e da licença para tratar de interêsse particular poderá ocorrer:
a) em caso de mobilização e estado
de guerra;
b) em caso de decretação de
estado de sítio;
c) para cumprimento de sentença
que importe em restrição da liberdade
individual;
d) para
cumprimento de punição
disciplinar, conforme regulado pelo
respectivo· Ministério Militar; e
e) em caso de pronúncia em processo criminal ou índicíação em inquérito militar, a juízo da autoridade que
efetivou a pronúncia ou a Indiciaçâo,
§ 29 A interrupção
de licença
para tratamento de saúde de pessoa.
da família, para cumprimento de pena disciplinar que importe em restrâçâo da liberdade individual, será regulada na legislação de cada Fôrça.
ê
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SEção V

Da Pensão Militar

Art. 76. A pensão militar destinase a amparar os beneficiários do mi-

litar falecido ou extraviado e será
paga conforme o disposto na Lei de
Pensões Militares.
§ L° Para fins de aplicação
da
Lei de Pensões Militares, será considerado como pôsto ou graduação do
udütar o correspondente ao sôldo sôbre o qual forem calculadas as suas

contrlbuíçóes .
~ 2° Todos os militares são con...ibutntes obrigatórios da pensão mi-

luar correspondente ao seu pôstc ou
graduação, com as exceções previstas
na lei especifica.
~ :l ° TOO{l
militar é obrigado a
faeer sua declaração de beneficiários
qu~, salvo prova em contrário, prevalecerá para a habilitação dos mesmos à pensão militar.
Art. 77. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições est:'1h",l"";n~s ~ ses-uir e de acôrdo com
as demais disposições da Lei de Pensões Militares:
a) à viúva;
D) aos filhos de qualquer condição,
excluslve os maiores do sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos;
.
C) aos netos, órfãos de pai e mãe,
nas condições estipuladas para os filhos;
d) à mãe ainda que adotiva, viúva,
desquitada ou solteira, como também
à casada sem meios de subsistência,
que viva na dependência econômica
do militar, desde que comprovadamente separada do marido, e ao pai
ainda que adotivo, desde que invándo interdito ou maior de 60 (sessenta) anos;
e) às irmãs, germanas ou consengüineas, solteiras, viúvas ou desquítadas, bem como aos irmãos, germanos ou consagülneos menores de 21
(vinte e um) anos mantidos pelo
contribuinte, ou maiores interditos
cu inválidos; e
f) ao beneficiário instituído que, se
do sexo masculino, s6 poderá ser menor de 21 (vinte e um) anos ou maior
de 60 (sessenta) anos, interdito ou inválido e, se do sexo feminino, solteira.
Art. 78. O militar viúvo, desquitado ou solteiro poderá destinar a
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pensão militar, se não tiver filhos
capazes de. receber o beneficio, à pessoa que VIVa sob sua dependência
eccnõmica no mínimo há 5 (cinco)
anos e desde que haja subsistido impedimento legal para o casamento.
§ 1.0 Se o militar tiver filhos, somente poderá destinar à referida. beneficiária metade da pensão militar.
§ 2° O militar que fór desquitado
somente poderá valer-se do disposto
neste artigo se não estiver compelido
judicialmente a alimentar a ex-espôsa.
CAPÍTULO II

Das Prerrogativas

Art. 79. As prerrogativas dos rru
Iítares são constituídas pelas honras,
dignidades e distinções devidas aos
graus hierárquicos e cargos.
Parágrafo único. São prerrogastvas dos militares:
.. a) uso de títulos,
uniformes, oistintivos, insígnias e emblemas -núítares das Fôrças Armadas correspondentes ao põsto ou graduação, Q:.l.adto, Corpo, Arma ou Serviço, ou catgo;
b) honras, tratamento e sinais de
respeito que lhes sejam assegurados
em leis e regulamentos;
c) cumprimento de pena de ortsão
ou detenção somente em organização
militar da respectiva Fôrça cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha
precedência hierárquica sôbre 0 o-êso ou, na impossibilidade de cumprir
esta disposição, em organização militar de outra Fôrça cujo Comandante, Chefe ou Diretor tenha a necessárfa precedência; e
d) julgamento em fôro especial, nos
crimes militares.
Art. 80. Somente em caso de flagrante delito o militar poderá ser
prêso por autoridade policial, ficando esta obrigada a entregá-lolmediatamente a.
autoridade mtlltar
mais próxima, só podendo retê-lo, na
delegacia ou pôsto policial, durante O
tempo necessário à lavratura do flagrante.
§ 10 Cabe à
autoridade müttar
competente a iniciativa de responsabilizar a autoridade policial que cão
cumprir o disposto neste artigo e -tue
maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer prêso militar ou não
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lhe der o tratamento devido ao seu
pôsto ou graduação.
§

2° Se, durante o processo e JUL-

gamento no fôro civil, houver _)e~;go
de vida para qualquer prêso militar,

a autoridade militar competente, mediante entendimento com a autcridade judiciária, mandará guardar os
pretórios ou tribunais pOT fôrça tedera.I.

Art. 81. Os militares da ativa. no
exercício de funções militares, são
dispensados do serviço

de júri

na

justiça civil e do serviço na justiça
eleitoral.
SEÇÃo ÚNICA

poderão ser definitivamente proibidos de usar uniformes por decisão do
respectivo Ministro Militar.
§ 4° O uso de uniformes pelos astlados obedece a regulamentação f:Special.
Art. 84. O militar fardado tem as
obrigações correspondentes ao uniforme que use e aos distintivos, emulemas ou às insígnias que ostente.
Art. 85. E' vedado às Fôrças Auxiliares e a qualquer elemento úv'I
ou organizações civis usar un.ror-nes
ou ostentar distintivos, insígnias ou
emblemas que possam ser confundidos com os adotados nas Fôrças Atmadas .

Do Uso dos Uniformes das Fôrças
Armadas
Art. 82. Os uniformes das 'õrças
Armadas, com seus distintivos, ínsigDias e emblemas, são privativos dos
militares e representam o símbolo «a
autoridade militar com as prorrogativas que lhe são inerentes.
Parágrafo único. Constituem crimes previstos na legislação especifica
o desrespeita aos uniformes, distíutívos, insígnias e emblemas mílltares,
bem como seu uso por quem a étes
não tiver direita.
ATt. 83. O uso dos uniformes oro
seus distintivos. insígnias e emulemas, bem como os modelos, descrtção,
composição, peças acessórias e outras
disposições, são estabelecidos na regulamentação específica de cada Pôrça Armada.

proibido ao militar o uso
dos uniformes:
a) em manifestação de caráter político- partidário;
b) em atividade não militar no estrangeiro, salvo quando expressamente determinado ou autorizado; e
c) na inatividade. salvo para comparecer a solenidades militares e,
quando autorizado, a cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionals ou a atos sociais solenes de caráter particular.
§ 2° O oficial na inatividade, quando no cargo oc Ministro de Estado da.
Marinha, Exército ou Aeronáutica.
poderá usar os mesmos uniformes dos
militares na ativa. "
§ 3" Os militares na Inatividade
cuja conduta possa ser considerada
como ofensiva i:\. dignidade da classe
§ 1° E'

Parágrafo único. São responsáveis
pela infração das disposições dêste
artigo os comandantes das s'ôrcas
Auxiliares, diretores ou chefes de -repart.íções, organizações de qualquer
natureza. firma ou empregadores,
emprêsas. Instibutos ou departamentos que tenham adotado ou consentido sejam usados uniformes ou ostentados distintivos, insignias ou emblemas que possam ser confundidos
com os adotados nas Fôrças Armadas.
TÍTULO IV

Das Disposições Diversas
CAPÍTULO I

Das Situações Especiais

SEÇÃo

I

Da Agregação

Art. 86. A agregação é a srtuaçào
na qual o militar da ativa deixa de
ocupar vaga na escala hierárquica de
seu Quadro, Corpo, Arma ou Serviço,
nela permanecendo sem número.
§ 10 O militar deve ser agregado
quando:
a) fôr nomeado para cargo, nllitar ou considerado de natureza 'uíüter, estabelecido em lei ou decreto,
no Pais ou no estrangeiro, não ).. .evisto nos quadros de organização ou
tabelas de lotação da respectiva t'~jr
ça Armada, exceção feita dos nembras das comissões de estudo ou de
aquisição de matertal. observadores
de guerra e dos estagiários para aper-
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feiçoamento de conhecimentos mtn'tares em organizações militares ou
industriais no .estrangeiro;
b) fôr pôsto à disposição exclustva
de outro Ministério Militar p-era
ocupar cargo militar ou considerado
de natureza militar;
c) aguardar transferência ex ottício para a reserva, por ter sido enquadrado em quaisquer dos requtsitos que a motivam; e
â) fôr afastado, temporàriamente,
do serviço ativo por motivo de:
I - ter sido julgado incapaz temporârfamente, após um ano contínuo
de tratamento:
II - ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o
processo de reforma;
III - haver ultrapassado um ano
contínuo em licença para tratamento
de saúde própria;
IV - haver ultrapassado G (seis)
meses continuos em licença para tratar de interêsse particular;
V - haver ultrapassado 6 (seis)
meses continuas em licença para tratar de saúde de pessoa da famílía ,
VI - ter sido considerado oficialmente extraviado;
VII - haver sido esgotado o prazo
que caracteriza o crime de deserç.iu
previsto no Código Penal Militar, se
oficial ou praça com estabilidade assegurada;
VIII
como desertor, ter-se
apresentado voluntàriamente, ou ter
sido capturado, e reincluído a fim da
se ver processar;
IX - se ver processar, após ficar
exclusivamente à disposição da Justiça Civll ;
X - haver ultrapassado 6 (seis)
meses contínuos sujeito a processo no
fôro míütae:
.
Xl - ter sido condenado à pena
restritiva de liberdade superior o. 6
(seis) meses, em sentença passada
em julgado, enquanto durar a ·~X{'
cução ou até ser declarado indigno
de pertencer às Fôrças Armadas 011
com elas incompatível;
XII - ter passado à disposição de
Ministério Civil, de órgão do Govêrno Federal, de Govêrno Estadual ('e
Terrrtór-io ou do_Distrito Federal,
ra exercer função de natureza _11'11;
XIII - Ter sido nomeado -iara
qU,,:lque:r: cargo público civil tempor~rlo. ~ao eletivo, inclusive de adiainístcação indireta;

:pq,-

XIV - Ter se candidatado a cargo
eletivo, desde que conte 5 (cinco) ou
mais anos de efetivo serviço;
XV - Haver ultrapassado 6 (sais)
meses contínuos na situação de ouvocado, para funcionar como\ '\1:inistro do Superior Tribunal Militar; ~
XVI - Ter sido condenado à pena
de suspensão do exercício do PÔ:5tO,
graduação, cargo ou função prevista.
no Código Penal Militar.
§ 2° O militar agregado de conformidade com as letras a, b e c e item
XV da letra
do parágrafo 1°, cominua a ser considerado, para todos :)S
efeitos, como em serviço ativo.
§ 3° A agregação de militar, a que
se referem as letras o. e b e os itens
XII e XIII da letra d do parágrafo
1°, é contada a partir da data de ;:><)5se no nôvo cargo até o regresso à
Fôrça Armada a que pertence- ou
transferência ex ojjicio para a reserva.
§ 4° A agregação de militar, a que
se referem os itens I, !lI, IV, V, X e
XV da letra d do parágrafo 1" é
contada a partir do primeiro dia após
os respectivos prazos e enquanto durar o respectivo evento.
§ 5° A agregação de militar, a que
se referem a letra c e ("IS itens H. VI,
VII, VIII, IX, XI e XVI da letra cf do
parágrafo 1°, é contada a partir da
data indicada no ato que torna público o respectivo evento.
§ 6° A agregação de militar, a que
se refere o item XIV da letra i do
parágrafo 1°, é contada a partir da
data do registro como candidato até
sua diplomação· ou seu regresso à
Fôrça Armada a que pertence, se não
houver sido eleito.
§ 7° O militar agregado fica sujeito às obrigações disciplinares 'oncementes às suas relações com outros
militares e autoridades civis, salvo
quando titular de cargo que lhe dê
precedência funcional sôbre outros
militares mais graduados ou mais antigos.
â

Art. 87. O militar agregado Ilcará
adido, para efeito de alterações e remuneração, à Organização Mllltae
que lhe fôr designada, contínuand-i a
figurar no respectivo registro, -em
número, no lugar que até mtão
ocupava, com a abreviatura "Ag" e
anotaçôes esclarecedoras de sua sí-.
tuacão.
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SEÇÃO In

estando qualquer dêstes com seu efeti vo completo.
§ 11 O militar cuja situação é a
de excedente, salvo o' índevidam-nte
promovido, ocupa a mesma posição relativa, em antigüidade, que lhe cabe
na escala hierárquica, com a abreviatura "Excd" e receberá o número que
lhe competir, em conseqüência da prímeíra vaga que se verificar, observado o disposto no § 6Q do artigo 103.
§ 29 O militar, cuja situação é de
excedente, é considerado ccm., em efe_
tivo serviço para todos os efeitos e
concorre, respeitados os -equísrtos legais, em igualdade de condições e sem
nenhuma restrição, a qualquer cargo
militar, bem como à promoção e à
quota compulsória.
§ 31 O militar
promovido por
bravura sem haver vaga ocupará a
pnmeíre vaga aberta, observado o
disposto no parágrafo 5° do artigo
103, deslccand-, o princípio de promoção a ser seguido para a vaga seguinte.
§ 49 O militar promovido indevidamente só contará antiguidade e
receberá o número que lhe competir
na escala hierárquica quando a vaga
que deverá preencher corresponder eo
princípio pelo qual deveria ter sido
promovido, desde que sattsfaca 0S requisitos para promoção.

Do excedente

SEÇil.O IV

Art. 88. A agregação se faz por ato
do Presidente da República ou de <tl<'~
toridade à qual tenham sido deleg.tdos podêres para isso.
SEção II
Da Reversão

Art. 89. Reversão é o ato pelo

-1'12,]

o militar agregado retorná ao respectivo Quadro, Corpo, Arma ou sterviço tão logo cessa o motivo que determinou a sua agregação, voltando
a ocupar o lugar que lhe competir .ia
respectiva escala numérica, na p"imedra vaga que ocorrer, observado o
disposto no parágrafo 6° do artigo
10::'.

Parágrafo único. Em qualquer cempo poderá ser determinada a reversão
do militar agregado, exceto nos casos
previstos nos itens I, lI, rrr, VI, VII.,
VIII, XI, XIV e XVI da letra d do
parágrafo primeiro do artigo 86.

Art. 90. A reversão será
mediante ato do Presidente
pública ou de autoridade à
nham sido delegados podêres
so.

efetuada
da xequal tepara is-

Art. 91. Excedente é a sttuação
transitória a que, automàticamente.
passa o müítar que:
I - Tendo cessado o motivo 'i u e
determinou sua agregação, reverte ao
respectivo Quadro, Corpo, Arroa ou
Serviço, estando qualquer dêstes cor»
seu efetivo completo;
II - Aguarda a colocação a que
faz jus na escala hierárquica, epçs
haver sido transferido de Quadro ou
Corpo, estando os mesmos com seu.
efetivo completo;
III - E' promovido por bravura,
sem haver vaga;
IV - é promovido indevidamente;
V ~ sendo o mais moderno na !'especttva escala hierárquica, ultrapassa
o efetivo de seu Quadro ou Corpo, ArH
~ ou Serviço,. ~m virtude :l.e premo;
çao de outro militar em ressarcimento
de preterição; e
VI - tendo cessado o .notdvo que
determinou sua reforma por incapacidade definitiva, retoma ao respectí.,
vo Quadro, corpo, Arma ou Servíçc,

Do

Ausente e do Desertor

Art. 92. E' considerado ausente o
militar que, por mais de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas:
I deixar de comparecer à sua
Organização Militar sem comunicar
qualquer motivo de 'mnedlmento; e
II ausentar-se, .sem licença, da
Unidade onde serve ou local onde de;
ve permanecer.
Parágrafo único. jjeoorr-do ') pra;
zo mencionado neste artigo, serão
observadas as formalidades previstas
em legislação específica.
Art. 93.
O militar é considerado
desertor nos casos previstos na legislação penal militar.
SEÇil.O V
Do Desaparecimento e do Bxtraoio

AI·t. 94. E' considerado deaapare-

cído o mílítar da ativa que, no desem-
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penho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de. 8 (oito) dias.
Parágrafo únícc , A situação de
desaparecimento só será considerada
quando não houver indício de deser-

ção.
Art. 95. O militar flue, na forma
do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias,
será oficialmente considerado extraviado.
SElçÃO VI

Do comueuniamenso

Art. 96. Após a declaração de estado de guerra, os militares em serviço atiVa poderão ser comíssionados
temporàrtamente, em postos ou graduações superiores aos que efetivamente possuírem.
Parágrafo umco . O comissionamenta de que trata este ar dgo será
regulado em legislação específíea..
CAPiTULO

II

Do Desligamento OU Bxclusão do
Serviço Ativo

Art. 97. O desligamento ou exclusão do serviço ativo das Fôrças Armadas é feito em conseqüência '18:
I - transferência par.a a reserva
remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de pôeto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de rncorporaçâc ;
VII - desincorporação;
VIII -

na:

ix -

X XI -

exclusão a bem da disciph-

deserção;
falecimento; e
extravio.

~
1° O militar desligado ou excluído do serviço ativa passa a integral' a reserva das Fôrças Armadas,
exceto se estiver enquadrado em um
dos itens li, IV, VIII, IX, X e XI
ou Iõr licenciado, ex ot ticío, a bem
da disciplina.
~
29 O dealtgamento do serviço
ativo será processado -rpos a expedição de ato do Presidente da Repúbli-

225

LEGISLATIVO

ca ou de autoridade à qual tenham
sido delegados podêree para isso.
Art. 98.
A transferência para a
reserva remunerada ou a reforma.
não isentam o militar ela indenização
dos prejuízos causados à Fazenda Nacional ou a terceiros, nem do pagamento das pensões decorrentes de
sentença judicial.
Art. 99, O militar da ativa, enquadrado em um dos itens, I, H, V e
VII do art. 97, ou demíssionárlo a pedido, continuará no exercício de suas
funções até ser desligado da organização militar em que serve.
Parágrafo único. O desligamento
da Organização Militar em que serve
deverá ser feito após a publicação em
Diário Oficial, em Boletim ou em Ordem de Serviço de sua Organização
Militar, do ato oficial correspondente,
e não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias da data, da primeira
publicação oficial.
SEÇÃO I

Da Tromsteréncui para a Reserva
Remunerada

Al't. 100. A passagem do mtlítar
à situação de inatividade, mediante
transferência para a reserva remunerada, se efetua:
I - a pedido: e
II - ex ofjicio.
Art. l()1. A transferência para a
reserva remunerada, <1 pedido, secá
concedida, mediante requerimento, ao
militar que contar, no mínimo, 30
(trinta) anos de serviço.
~
19 O oficial da aü i' a pode pleítear transferência para a reserva remunerada mediante inclusão voluntária na quota compulsória
§ 29
No caso de o militar- naver
realizado qualquer curso ou estágio de
duração superior a 6 (seis) meses, por
conta da União, no estrangeiro, sem
haver decorrido 3 (três) anos de seu
término, a transferência para a reserva só será concedida mediante índenização de tôdas as despesas correspendentes à realização do referido
curso ou estágio, Inclusive os diferenças dê vencimentos. O cálculo da indenização será efetuado i-c:os respectivos Ministérios.
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§ 39 Não será concedida transferência para a reserva. remunerada, a

pedido, ao militar:
a)

que estiver respondendo a inqué-

rito ou processo em qualquer jurisdição; e
b)
que estiver cumprindo pena de
qualquer natureza.

Art. 102. A transferência para a

reserva remunerada, ex otfício, vertncar-se-é sempre que o müítar incidir nos seguintes casos:
I - atingir as seguintes idades-limite:
a)
na Marinha, no Exército e na
Aeronáut'ca, para os oftciaís dos Cor ~

pcs, Quadros, Armas e Serviços não
incluídos na letra b:
Idades
Postos

Almirante-de-Esquadra, oeneral-de-Exéroito e Tenente-Brigadeiro . . .....
Vice-Almirante, General-deDivisão e Major-Brigadeiro .

contra-Almirante, Generalde-Brígada e Brigadeiro.
Capitão-de-Mar-e-Guerra e
Coronel . .
Capitão-de - F r a g a t a
e
Tenente-Coronel
Capltâo-de-Corveta e Major
Capiti1o-Tenente ou Oapnâo
e Oficiais Subalternos

66 anos
64 &nos
62 anos
59 anos
56 anos
52

anos

48 anos

b)
na Mari nha, para os oficiais do
Quadro de Oficiais Auxiliares da Ma.,
rmha (QOAM), do Quadro de Oficiais
Auxiliares do corpo de Fuzileiros Navais (QOACFN), do Quadro de Músicos Fuzileiros Navais, do Quadro de
Práticos da Armada e do Quad~'Q de
Práticos (em extinção>; no exército,
para os oficiais do Quadro Auxiliar de
Oficiais (QAO) (em exüncâor , do
Quadro de Oficiais de Administração
(QOA) e dos Quadros de Ofíctaís Especialistas (QÜIE); na Aeronáutica,
para os oficiais dos Quadros de Oncíavs Especialistas, do Quwro Je .nJantaria de Guarda e do Quadro de
Administração (QOAdm):
Postos
Idades
Capitão-de-Fragata e Tenente-Coronel
. 60 anos
Capitão-de-Corveta e Major 58 anos
Capitão-Tenente e Capitão . 56 anos
Prímeíro-Tenente
. 54 anos
Segundo-Tenente, .
52 anoa
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c) na Marinha, no Exército e naAeronáutica, para as praças:
IdadesGraduação
Bubofícíal ou Subtenente . 52 anos
primeiro-Sargento e Taifeiro-Mor
50 anos
Segundo-Sargento e Taifeiro-de- Primeira C 1 a s 5 e
(Aer.)
.
48 anos
Terceiro-Sargento e Taífeiro-de-Segunda
CIa8se
(Aer.)
,
. 47 anos
Cabo
. 45 anos.
Marinheiro, Soldado e 801dado-de-Primeira Classe. ~4 anos
II ~ completar o oficial-General 4
(quatro) anos ll() último posto da hierarquia de paz da respectiva Fôrça;
lU - completar os seguintes temPO? de serviço como Ofíciar-Generat:
a) nos Quadros ou Corpos que possuírcm até o pôsto de Almirante-deEsquadra, General-de-Exórcíto e Tenente-Brigadeiro, 12 (doze) snos:
b)
nos Quadros ou COl':,lOS que possuírem até o pôsto de vlce-Almírante, General-de-Divisão e Major-Brigadeiro, 8 (oito) anos; e
c)
nos Quadros ou Corpos que possuírem apenas o pôsto de Contra- Almirante, General-de-Brigada e Brigadeiro, 4 (quatro) anos;
IV - ultrapassar 7 (sere) anos de
permanência no último posto de oficial superior da hierarquia de paz de
seu Corpo, Quadro, Arma JU serviço.
Esse prazo será acrescido de 2 dois)
anos se o oficial R{) eomptetar o" primeiros 7 (sete) anos já sactsraze- as
condições dp. acesso, de acõrdo com a
legislação de promoções:
V - ultrapassar o oücraj intermediário 6 (seis) anos de »er-nan "ucía
no pôsto. quando êste fôr o último
da hierarquia de paz de seu Quadro,
Corpo, Arma ou Serviço;
VI - fôr o oficial abraagldo pela
quota compulsória;
VII - fôr a praça abrangida pela.
quota compulsória, na forma a ser
regulada em decreto, por proposta do
respectivo Ministro;
VIII - fôr o oficial considerado não.
habilitado para o acesso em caráter
definitivo, no momento em que vier a
ser objeto de aprecíaçào para ingresso em Quadro de Acesso ou Lista. de
Esoolha;
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IX - deixar o Oficial-General, o
Capitão-de-Mar-e-Guerra ou o Coronel de integrar a Idsra de Escolha
a ser apresentada ao Presidente da
República, pelo número de vêaes a ser
fixado pela legislação de promocoes
de of'cíais quando nela tenha entrado oficial mais moderna, do seu respectivo Quadro, Corpo, Arma OU :3erviço;
X - ingressar o oficial no Magis-.
téríc Militar, Se assim o determinar a
legislação específica;
XI - ultrapassar 2 \d01s) anos,
contínuos ou não, em licença para
tratar de Interêsse partdcular ;
XII - ultrapassar 2 «íoís: anos
contínuos em licença para. tratamen,
to de saúde de pessoa de sua família;

XIII - ser empossaoo em cargo
público permanente estranno à sua
carreira, cujas funções sejam de magistério;
XIV - ultrapassar 2 (dois) anos de
afastamento, contínuos ou não. agregado em virtude de ter sido empossado em cargo públtco civil tempcrarto,
não eletivo, inclusive da administração indireta; e
XV - ser diplomado em cargo eletivo, na forma da letra b, do parágrafo único do artigo 56.
§ 1~ A transferência para a -eserva processar-se-á à medida em que
o militar íôr enquadrado em um dos
itens deste artigo. salvo quamo "to
tem VI, caso em que será processada
na primeira quinzena de março.
§ 2° li transferência para a reserva do mílttar enquadrado no item
XIII será efetivada no pôsto ou graduação que tinha na ativa, podendo
acumular os proventos a que fizer jus
na inatividade com a remuneração do
cargo para que foi nomeado.

A nomeação do militar para
os cargos públicos de que tratam os
itens XIII e XIV somente poderá ser
feita:
0.) se Oficial,
pelo Presidente da
República ou mediante sua autorização quando a nomeação fôr da uçada
de qualquer outra autoridade federal,
estadual ou municipal; e
§ 3°

b) se praça, mediante autorização
do respectivo Ministro.
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§ 4° Enquanto p@rmane,cer,no cargo de que-frata. . o:,item_XIV:
a) é-Ihe,:.a~~. e gu.r:adª, a opção entre
a remuneraçao qp_'cargO"e'a do pôstc
ou da graduação;'

b) sõmente.. poderá ser promovtrío
por antigüidade; é

c) o tempp' de, , ~erviço.~.. .contado
apenas para ~ql.!'ela;.,i?romoção'e para
a transferência no> ,...,,' '" inatividade:
§ 5° Enten'de,':':s.:e:,cbtno'. Lista de,'Es~
colha aquela' que'vcomo" tal 'fõr deünida na legislação de cada fôrça;

Art. 103;: A:: quota compulsórIa", a
que se refere o: item. VI, do artigo,! 02,
é destinada à renovação, ac-equíübric
e a regularidade de .acesso nos diferentes cor.PQ's~:, ,Quádrbs.,' Armas "ou
Serviços, assegurando,' 'anual e obrtgatõríamente, um mínimo de vagae
para promoçâc.. 'nas, 'proporções atraíxo mdíoadas-. .,' sempre que tal mínimo -não.vtenhacsídc alcançado com
as vagas oçor.ridas,. durante o ano
considerado' -ano-base:
"
I Ahrifr.antês:,gê"Esqúâdra - Generais-de-Exérotto " e Teilentes-Brtga~
deltas: 1/4 dos ,'TespectivosQuadros;
.H - Vice~AIIl1irantês;-:. Generafa-deDIVisão e Majotes-Brigadeiros:
1/4
dos respecttvos Quaqrüs ;

III .- Cón,tra.-Almira.ntes... Generaisde- Brtgada ':~.. Brigª~eiros:, 1/4 'd03
respectivos. .Quadros;,

IV - Cap'itaês~de::Mar-e':'Guerrae
Coronéis: no mínimo 1/8dosrespec~
tívos Corpos, QUlldTOS, Armas ou Serviços;
" .

V - Capítães-ue-Fragata . 'Tenentes-Coronéis:' no mínimo '1/15 dos reá
pectlvos Corpos; Quadros,' Armas, _ ou
Serviços;
é

VI -,--- Capitaes-de':Corvetae Majores: no mínimo 1/20 .dos .respect.ívos
Corpos. QU8:'dro~,Arrn.a~ou Serviços: e
VII - oriciàísoos 3 (três) ummoa
postos dos, Quá;dros'de, que' trata a
letra b do item 'I;: do artigo 102: "1/4
para o último pôsto, de 1/10'\ '11-6
para o penúltimo' .pôstc emo vmaxtmo
1/10 para o-antepenúltimo pôsto .doe
respectivos,' :Quadros, .éxeeto quando o
último e o penúltimo 'postos 'orem
Capitão-Tenente; ou .Capitão e Prtmeíto-Tenente, .casc jem .que as propor-
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çôes poderão variar de 1/10 a 1./4
de 1/20 a 1/10, respectivamente.

B

§ 10 O número de vagas para promoção obrigatória em cada ano (2,00base) para determinado pôsto, obsarvado o disposto no parágrafo 3°, será fixado até o dia 15 (quinze) de
janeiro do ano seguinte, e dêss~ número serão deduztdas, para o cálculo
da quota compulsória:
a) as vagas fixadas para o pôstc
rmediatamente superior> no referido
ano-base; e
b) as vagas havidas durante o ano,-

base e abertas a partir de P

ron-

melro) de janeiro até 31 (trinta e um)

de dezembro, inclusive.
§ 20 As vagas constantes da
letra b do parágrafo 10 são consideradas
abertas:
a) na data da assinatura do ato
que promove, passa para a inatividade, demite, ou agrega o militar; e
b) na data oficial do óbito.
§ 3° Não estão enquadradas na letra b do parágrafo 1° as vagas:
a) que resultarem da fixação de
quota compulsória para o ano anterior ao ano-base; e
b) que, abertas durante o ano-base,
tiverem sido preenchidas por oficiais
excedentes nos Corpos, Quadros, Armas ou Serviços ou que a êles houverem revertido em virtude de Lerem
cessado as causas que deram motivo
à agregação, observado o disposto no
parágrafo 6°.
§ 4° As proporções a serem -ioscrvadas nos itens, IV, V, VI c VIl
serão fixadas em decreto, separadamente, na Marinha, no Exército e na
Aeronáutica, tendo em vista a .nanutenção anual de um fluxo regular
e equilibrado de carreira para os -rfi~:~ásn~s S~~f:i~~~~E'S Corpos, Quadros,
§ 5° As frações que resultarem da
aplicação das proporções estabelecidas neste artigo serão adicionadas
cumulativamente, aos cálculos cOITes~
pondentes dos anos seguintes, até
completar-se pelo menos 1 (um) 'nteiro que, então, será computado para a obtenção de uma vaga para promoção obrigatória.
_§ 6°. As vagas decorrentes da npucaçao direta da quota compulsória e as

resultantes das promoções efetivadas
nos diversos postos em face daquela
aplicação inicial não serão preenchidas por oficiais excedentes ou agregados que reverterem em virtude de
haver cessado as causas da agregação.
§ 7° As quotas compulsórias só serão aplicadas quando houver, no ~Ô3tO
imediatamente abaixo, oficiais que satisfaçam as condições de acesso.
Art. 104 A indicação dos oficiais
para integrarem a quota compulsória
obedecerá às seguintes prescrições:
I - inicialmente serão aprectados
os requerimentos apresentados pelos
oficiais da ativa que, contando mais
de 20 (vinte) anos de tempo de efe~
tive serviço, requererem sua inclusão
na quota compulsória, dando-se -rtendimento, por prioridade em cada oôsto, aos mais idosos,
II - se o número de oficiais voluntários na forma do item I não atmgir o total de vagas da quota ríxada
em cada pôsto, êsse total será completado, ex ofticío, pelos oficiais que:
a) contarem, no mínimo, como t.empo de efetivo serviço:
I - 30 (trinta) anos, se OficialGeneral:
II
28 (vinte e oito) anos, se Oapítão-de-Mar-e-Guerra ou Coronel;
III - 25 (vinte e cinco) anos, se
Capitão-de-Fragata ou Tenente-Coronel; e
IV - 20 (vinte) anos, se Capitãode-Corveta ou Major;
b.J possuírem Interstício para promoção, quando fôr o caso;
c) integrarem as faixas dos que
concorrem à constituição dos Quadros de Acesso por antlguídadc ou
merecimento e de Lista de Escolha; e
d) satisfeitas as 3 (três) condições
das letras a, b e c' e na seguinte ordem de prioridade:
1 não possuírem as condlçôes re
gulamentares para a promoção, ressalvada a incapacidade física até 6
(seis) meses contínuos ou 12 (doze)
meses descontínuos. Dentre êles ,)5
de menor merecimento a ser aprecía..
do pelo órgão competente da Martnha, do Exército e da Aeronáutica.
Em. Igualdade de merecimento, os de
mais Idade e, em caso de mesma idade, os mais modernos;
3

)
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2") deixarem de integrar os Q1Iadros de Acesso por merecimento ou
Lista de Escolha, pelo maior número
de vêzes no pôsto, quando nêles tenha entrado oficial mais mOd8G"jQ.
Em igualdade de condições os de menor merecimento a ser apreciado pelo
órgão competente da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. Em igualdade de merecimento os de mais idade, e, em caso de mesma idade, os
mais modernos; e
3") forem os de mais idade, 03, no
casu da mesma idade, os mais modernos.
§ 10 Aos oficiais excedentes, aos
agregados e aos não numerados em
virtude de lei especial aplicam-se as
disposiçôes dêste artigo e os que forem relacionados para a compulsória
serão transferidos para a reserva juntamente com os demais componentes
da quota, não sendo computados, entretanto, no total das vagas fixadas.
~ 2° Nos Corpos, Quadros. Armas ou
Serviços nos quais não haja pôsto
de Oficial-General, só poderão ser
atingidos pela quota compulsória os
oficiais do último pôsto da hierarquia
que tiverem no mínimo 28 (vinte e
oito) anos de tempo de efetivo serviço, e os oficiais do penúltimo e
antepenúltimo pôsto que tiverem, no
mínimo, 25 (vinte e cinco) anos de
tempo de efetivo serviço.

Art. 105 O órgão competente ria
Marinha, do Exército e da Aeronáutica organizará, até o dia 31 (trinta
e um) de janeiro de cada ano, 5, tísta dos oficiais destinados a integracem a quota compulsória, na forma
do artigo anterior.
Parágrafo único. Não serão retacionados para integrar a quota compulsória os oficiais que estiverem
agregados por terem sido declarados
extraviados ou desertores.
Art. 106 Os oficiais indicados para
mtegrarem a quota compulsória anual
serão notificados imediatamente e terão, para apresentar recursos contra
essa medida, o prazo previsto na letra
a do par ágrafo 19 do artigo 55.
Art. 107 A transferência do mtlttar
para a reserva remunerada pode ser
suspensa na vigência do estado ue
guerra, estado de sítio ou em caso de
mobilização.
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SEção II

Da Reforma

Art. lOS A passagem do militar à
situação de inatividade, mediante reforma, se efetua:
I - a pedido; e
II -

ex nfjicio.

Art. 109 A reforma a pedido. exclusivamente aplicada aos membros
do Magistério Militar, se o dispuser
a legislação específica da respectiva
Força, somente poderá ser .concedida àquele que contar mais de 30
(trinta) anos de serviço, dos quais
10 (dez) no mínimo, de tempo de
Magistério Militar.
Art. 110. A reforma ex ot ticio será
aplicada ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-Limite de permanência na reserva:
a) para Oficial-General, 68 anos;
b) para Oficial Superior (ínclusrve
membros do Magistério Militar), 64

anos.
c) para Capitão-Tenente, Capitão
e Oficial Subalterno, 60 anos; e
d) para Praças, 56 anos;
II - fôr julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das
Fôrças Armadas;
III - estiver agregado por mais de
2 (dois) anos por ter sido julgado tncapaz, temporàríamente, mediante homologação de Junta Superior de S3.Ú~
de, ainda mesmo que se trate de moléstia curável;
IV - fôr condenado à pena de re[arma prevista no Código Penal Militar, por sentença passada em julgado;
V - sendo oficial, a tiver determinada pelo Superior Tribunal Militar, em julgamento por êle efetuado, em conseqüência de Conselho
de Justificação a que foi
submetido; e
VI - sendo Guarda-Marinha, Aspirante-a-Oficial ou praça com estabilidade assegurada, fôr para tal indicado, ao Ministro respectivo, em
julgamento de Conselho de
Disciplina.
Parágrafo único. O militar rerormado na forma dos itens V ou VI só
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poderá readquirtr .á: 'situação militar
anterior,

respectivamente, por outra
sentença do 'Superior -Trtbunal Mi-

litar e nas condicôes nela estabelecí .
das ou por decisão .do Ministro res-

pectivo.
Art. 111. Anualmente; no mês de
fevereiro, o órgão competente da Marinha, do Exército e, da Aeronáutica
organizará a relação: 'dos militares,
inclusive,' membrosc.do. Magistério Militar, que hcuvereme.tfngído a idade-

limite de permanência nà :reserva, a
fim de .serem rercrmados.
Parágrafo UlUCO-.' ,A,_ situação de
inatividade' do' -milítar vdá reserva remunerada, quando reformado por limite 'de idade, não sofre, solução de

continuidade; exceto "quanto às con-

dições de mobilização.
Art. 112. A incapacidade definitivapode sobrevir>. em conseqüência
de:
T - rertmentorrecebtdo em campanha ou na manutenção da ordem
pública ou ·erif.er~ipade _contraída
nessa sttuàção, "ojí '. "que nela tenha
sua causa eficiente;

II --.,. acídente.em. . ~e~Yi~o;
ITI do:ença,:,~mçlé.s~ü~, ou enfermidade adquirida em 'tempo de paz,

com rõtacãovoecausa-e efeito a condições' inerentes-ao se~~i~.;
IV - tuberculose aüva. -'alienação
mental, neoplasíàetmaligna," cegueira.
lepra, panalisía ' irreversível: e Incapacttànte, cardíopàtíã-i. 'grave, mal de
Parkínson, .pênrígoi : espondüoartrose
anquílosanté, rrefropatia'<grave e outras moléstias que a lei indicar com
base nas conclusões. da cmedicina espectallzadà; e,

v - .acídenbe ou' doença; moléstia
ou enfermidade, sem relação de causá. 'e 'efeito .com ?,s,e_rviço'..1QOs casos 'de 'que tratam os
itens T,' II e lU,: 'serãójirovadoe por
atestado de - origem; inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo, os __ têrmos do acidente,
baixa ao hospítal.Ypapeleta vde tratamento,' nas-enfermartasevhosprtaís, e
os registros -de baixa utilizados como
meios' subsidiários, .para. esclarecer a
situação.
§ 2Q Nos casos de tuberculose, as
Juntas Militares de Saúde deverão
ê
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basear seus julgamentos, obrigatoriamente, em observações clinicas acompanhadas de repetidos exames subsidiários, de modo a comprovar, com
segurança, a atividade da doença,
após acompanhar sua evolução até 3
(três) periodos de 6 (seis) meses de
tratamento clinico-cirúrgico metódico, atualizado e, sempre que. necessário, nosocomial, salvo quando se tratar de formas "grandemente avançadas" no conceito clínico e sem qualquer possibilidade de regressão completa, as quais terão parecer imediato de incapacidade definitiva.
§ 3Q O parecer definitivo a adotar.
nos casos de tuberculose, para os
portadores de lesões aparentemente
inativas, ficará condicionado a um
período de consolldaçâo extra-nosocomial, nunca inferior a 6 (seis) meses, contados a partir da época da
cura.
§ 49 Considera-se alienação mental
todo caso de distúrbio mental ou
neuro-mental grave persistente, no
no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, permaneça alteração completa ou considerável na
personalidade, destruindo a autodeterminação do pragmatismo e tornando o indivíduo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalhado.
§ 5Q Ficam excluídas do conceito
de alienação mental as epilepsias psíquicas e neurológicas, assim julgadas
pelas Juntas Militares de Saúde,
§ 6Q Considera-se
paralisia todo
caso de neuropatía grave e definitiva
que afeta a motilidade, sensibilidade,
troficídade e mais funções nervosas,
no qual, esgotados os meios habituais
de tratamento, permaneçam distúrbios graves, extensos e definitivos que
tornem o individuo total e permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 79 São também equiparados às
paralisias os casos de afecção ósteomúsculo-articulares graves e crônicos
(reumatismos graves e crônicos ou
progressivos e doenças símilaresj , nos
quais, esgotados os meios habituais
de tratamento, permaneçam distúrbios extensos e definitivos, quer ósteo-músculo-artículares residuais, quer
secundários das funções nervosas,
motilidade, troficidade ou mais funções, que tornem o individuo total e
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permanentemente impossibilitado para qualquer trabalho.
§ 80 São equiparados à cegueira
não só os casos de afecções cromcas
progressivas e incuráveis, que conduzírão à cegueira total, como também
os de visão rudimentar que apenas
permitam a percepção de vultos, não
susceptíveis de correção por lentes
nem removíveis por tratamento médico-cirúrgico .
Art. 113. O militar da ativa jutgado incapaz defimtívamente por um
dos motivos constantes dos itens I,
lI, UI e IV do artigo 112, selá reformado com qualquer tempo de serviço.
Art. 114. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um
dos motivos constantes do item I do
artigo 112, será reformado com remuneração calculada com base no
sôldc correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na
ativa.
§ 19 Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos itens lI,
IH e IV do artigo 112, quando, verificada a incapacidade .definitiva,
fôr o militar considerado inválido,
isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.
§ 29 Considera-se, para efeito dêste
artigo, grau hierárquico imediato:
a) o de
Primeiro-Tenente, para
Guarda-Marinha e Aspírante-a-Ofíeial;
b) o de
Segundo-Tenente, para
Buboficíal ou Subtenente, PrimeiroSargento, Segundo-Sargento e Terceíro-Sargente: e
c) o de Terceiro-Sargento, para
Cabo e demais praças constantes do
Quadro a que se refere o artigo 17.
§ 39 Aos benefícios previstos neste
'artigo e seus parágrafos poderão ser
acrescidos outros relativos à remuneração, estabelecidos em leis especiais,
desde que o militar, ao ser reforma-do, já satisfaça as condíçóes por elas
exigidas.
Art. 115. O militar da ativa jutgado incapaz definitivamente por um
dos motivos constantes do item V do
artigo 112, será reformado:
a) com remuneração
proporcional
ao tempo de serviço, se oficial ou
praça com estabilidade assegurada; e
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b)
com
remuneração calculada
com base no sôldo integral do põsto
ou graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja consíderado inválido, isto é, ímposaibílítado
total e permanentemente para qualquer trabalho.
Art. 116. O militar reformado por
incapacidade definitiva que fôr julgado apto em inspeção de saúde por
Junta Superior, em grau de recurso
ou revisão, poderá retornar ao serviço atIVO ou ser transferido para a
reserva remunerada, conforme dispuser regulamentação especifica.

§ 1Q O retôrno ao serviço ativo
ocorrerá se o tempo decorrido na situação de reformado não ultrapassar
2 (dois) anos e na forma do disposto no parágrafo 19 do artigo 91.
§ 29 A transferência para a reserva remunerada. observado o limite
de idade para a permanência nessa
reserva, ocorrerá se o tempo transcorrido na situação de reformado ultrapassar 2 (dois) anos.
Art. 117. O militar reformado por
alienação mental, enquanto não ocorTer a designação judicial do curador,
terá sua remuneração paga aos seus
beneficiários, desde que êstes o tenham sob sua guarda e responsabilidade e lhe dispensem tratamento
humano e condigno.
§ 19 A interdição judicial do militar
reformado por alienação mental deverá ser providenciada junto ao Ministério Público, por iniciativa de beneficiários, parentes ou responsáveis,
até 60 (sessenta) dias a contar da
data do ato da reforma.
§ 29 A interdição judicial do militar e seu internamento em instituição apropriada, militar ou não, deverão ser providenciados pelo Ministério Militar, sob -uja responsabilidade houver sido preparado o processo de reforma, quando:
a) não houver beneficiários, parentes ou responsáveis; ou
b) não forem satisfeitas as condições de tratamento exigidas neste
artigo.
§ 39 Os processos e os atos de registro de interdição do militar terão
andamento sumário, serão instruidos
com laudo proferido por Junta Mil.itar de Saúde e isentos de custas.
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Art. 118 Para fins do previsto na
presente Seção, as praças especiais,

constantes do Quadro a que se refere
o artigo 17, são consideradas:
I

~

Segundo-Tenente: os Guardas-

Marinha e Aspirantes-a-Oficial;

II a)

qualquer que seja o ano:

Guarda-Marinha:

os

tes; e
b)

Aspiran-

Aspirante-a-Oficial: os Cadetes

e os alunos da Escola de Oficiais Especialistas e de Infantaria de Guarda'

Ín -

Buboficial:

os

alunos do

Centro de Formação de Pilotos Militares;
IV - Segundo-Sargento: os alunos
do Colégio Naval, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e da

Escola Preparatória de Cadetes da
Aeronáutica, qualquer que seja o ano;
V - Terceiro-Sargento: os alunos
de órgão de formação de oficiais da

reserva e de escola ou centro de formação de sargento, qualquer que seja
o ano; e
VI - Cabo: os Grumetes, os Aprendizes-Marinheiros e os demais alunos
de órgão de formação de praças, da
ativa e da reserva.
SEÇÃo IH
Da Demissão, da Perda do Pôsto e da
Patente e da Declaração de indignidade ou Incompatibilidade com o
Oficialato

Art. 119. A demissão das Fôrças
Armadas, aplicada exclusivamente
aos oficiais, se efetua:
I - a pedido; e
II - ex otticto,
Art. 120. A demissão a pedido será
concedida mediante requerimento do
interessado:
I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 5 (cinco) anos de oficialato; e
II - com indenização das despesas
feitas pela União, com a sua preparação e formação, quando contar
menos de 5 (cinco) anos de oficialato.
§ 19 No caso de o oficial ter feito
qualquer curso ou estágio de duração
igualou superior a 6 (seis) e inferior
ou igual a 18 (dezoito) meses, por

conta da União, e não tendo decorrido mais de 3 (três) anos de seu
término, a demissão só será concedida mediante indenização de tôdas as
despesas correspondentes ao referido
curso ou estágio, acrescidas, se fôr o
caso, das previstas no item II das
diferenças de vencimentos.
§ 29 No caso de o oficial ter feito
qualquer curso ou estágio de duração
superior a 18 (dezoito) meses, por
conta da União, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior se ainda
não houver decorrido mais de 5
(cinco) anos de seu término.
§ 39 O cálculo das indenizações a
que se referem o item II e os parágrafos 19 e 29 será efetuado pelos
respectivos Ministérios.
~ 49 O oficial demissionário, a pedido, ingressará na reserva, onde permanecerá sem direito a qualquer remuneração. O ingresso na reserva
será no mesmo pôsto que tinha no
serviço ativo e sua situação, inclusive promoções, será regulada pelo
Regulamento do Corpo de Oficiais da
Reserva da respectiva Fôrça.
59 O direito á demissão a pedido
pode ser suspenso na vigência de estado de guerra, estado de sitio ou em
caso de mobilização.
Art. 121. O oficial da ativa empossado em cargo público permanente, estranho à sua carreira e cuja
função não seja de magistério, será,
imediatamente, mediante demissão
ex ottícia por êsse motivo, transferido
para a reserva, onde ingressará com
o pôsto que possuía na ativa e com
as obrigações estabelecidas na Lei do
Serviço Militar, não podendo acumular qualquer provento de inatividade
a remuneração do cargo público permanente.
Art. 122. O oficial que houver perdido o pôsto e a patente será demitido ex otficio sem direito a qualquer remuneração ou Indenização e
receberá a certidão de situação militar prevista na Lei do Serviço Mílitar.
Art. 123. O oficial perderá o pÔ3to e a patente se fôr declarado indigno do oficialato, ou com êle Incompativel, por· decisão do Superior
Tribunal Militar, em tempo de paz,
ou de tribunal especial, em tempo
de guerra, em decorrência de jul-gamentc a que fôr submetido.
ê
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Parágrafo único. O oficial declarado indigno do oficialato, ou com
êle incompatível, e condenado à perda de pôsto e
patente só poderá
readquírtr a situação militar anterior
por outra sentença dos tribunais
mencionados e nas condições nela
estabelecidas.
Art. 124. Fica sujeito à declaração
de indignidade para o oficialato, ou
de incompatibilidade com o mesmo,
o oficial que:
I - fôr condenado, .por tribunal
civil ou militar, à pena restritiva de
liberdade individual superior a 2
(dois) anos, em decorrência de sentença condenatória passada em Julgado;
11 - fôr condenado, por sentença
passada em julgado, por crimes para
os quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórías· e por
crimes previstos na legislação especial concernente à segurança -do Estado;

UI - incidir nos casos, previstos
em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de Justificação e neste fôr considerado culpado; e
IV - houver perdido a nacionalidade brasileira.
SEÇÃo IV

Do Licenciamento

Art. 125. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
II ex otticio,
§ 1° O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que não
haja prejuízo para o serviço:
a) ao oficial da reserva convocado, após prestação do servíço ativo
durante 6 (seis) meses; e
b) à praça engajada ou reengajada, desde que conte, no mínimo a
metade do tempo de serviço a que se
obrigou.
2<:> O licenciamento ex ottício será. !eito na forma da Lei do Serviço
Militar e regulamentas especificas de
cada Fôrça Armada:
. a) por, conclusão de tempo de serVIÇO ou de estágio;

por conveniência do serviço; e
a bem da disciplina.
§ 3<:> O militar licenciado não tem
direito a qualquer remuneração e,
exceto o licenciado ex ctfício a bem
da disciplina, deve ser incluído ou
reincluído na reserva.
b)

c)

§ 4<:> O licenciado ex otticío a bem
da disciplina recebera o certificado
de isenção do serviço militar, previste na Lei do Serviço Militar.

Art. 126. O Guarda-Marinha, o
Aspirante-a-Oficial e as demaís praças empossadas em cargo público
permanente, estranho à sua carreira
e cuja função não seja de magistério, serão imediatamente, mediante
licenciamento ex ottícto por
êsse
motivo, transferidos para a reserva,
com as obrigações estabelecidas na
Lei do Serviço Militar.
Art. 127. O licenciamento poderá
ser suspenso na vigência de estado
de guerra estado de sitio ou em casa
de mobilização.
SEÇÃO

v

Da Anulação de Incorporação e da
Desincorporação da Praça

Art. 128. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça
resultam na interrupção do serviço
militar com o conseqüente desligamento do serviço ativo.
Parágrafo único. A Lei do Serviço
Militar estabelece os casos em que
haverá anulação de incorporação ou
desincorporação da praça.
SEÇÃO VI

Da Exclusão da Praça a Bem
da Disciplina

Art. 129. A exclusão a bem da dISciplina será aplicada ex ottícío ao
Guarda-Marinha, ao Aspirante-aOficial ou às praças com estabilidade assegurada:
I - sôbre as quais houver pronunciado tal sentença Conselho Permanente de Justiça, em tempo de paz
ou tribunal especial, em tempo de
guerra, por haverem sido condenadas, em sentença passada em julgado, por qualquer daqueles trlbunaís
militares ou tribunal civil, à pena
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restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) anos ou, nos crimes
previstos na legislação especial COD-cernente à segurança do Estado, à
pena de qualquer duração;
II - sônre as quais houver pro-

nunciado tal sentença Conselho Permanente de Justiça, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo
de guerra, por haverem perdido a
nacionaltdade brasileira; e
III - que incidirem nos c-asas que
motivarem o julgamento pelo Oonselho de Disciplina previsto no aruígo

'53 e neste forem considerados culpados.
Parágrafo único. O Guarda-Marinha, Aspirante-a-Ofícral ou a praça

'com

estabilidade

assegurada

que

houver sido excluído a bem da dís-cipllna so poderá readquirir a situação militar anterior:

por outra sentença de Conselho
Permanente de Justiça, em tempo
de paz, ou tribunal especial, em rempo de guerra, e nas condições nela
estabelecidas, se a exclusão fôr consequência de sentença de um daqueles tribunais; e
b) por decisão do Ministro respectivo, se a exclusão fôr conseq uência
de ter sido julgado culpado em Conselho de Disciplina.
a)

Art. 130. E' da competência dos
Ministros Militares, ou auto ridadea
às quais tenha sido delegada competência para isso ("I ato de exclusão a
bem da disciplina do Guarda-Ma rinna e do Aspirante-a-Oficial, bem
como das praças com estabíltdade
assegurada.
Art. 131. A exclusão da praça a
bem da disciplina acarreta a perda
de seu grau hierárquico e não a
isenta das indenizações dos projuizos causados a Fazenda Nacional ou
a terceiros, nem das pensões decorrentes de sentença judicial.
Parágrafo úníco . A praça excluída
a bem da disciplina receberá o certificado de isenção do serviço militar previsto na Lei do Serviço Militar e não terá direito a qualquer
remuneração ou indenização.
SEÇÃO VII

Da Deserção

Art. 132. A deserção do militar
acarreta uma interrupção do serviço

militar, com a conseqüente demissão
ex oiticío, para o oficial, ou exclusão do serviço ativo, para a praça.
§ 10 A demissão do oficial ou a
exclusão da praça com estabilidade
assegurada
processar-se-á após 1
(um) ano de agregação, se não houver captura ou apresentação voluntária antes dêsse prazo.
§ 2° A praça sem estabilidade assegurada será automàticamente ex~
cluida após oficialmente declarada
desertora.
§ 3° O militar desertor
que fôr
capturado ou que se apresentar voluntàrtamente, depois de haver SIdo
demitido ou excluído, será reínclurdo
no serviço ativo e a seguir agregado
para se ver processar.
§ 4° A reinclusão em definitivo do
militar de que trata
parágrafo anterior dependerá de' sentença de
Conselho de Justiça.

°

SEÇÃO VIII

Do Falecimento e do Extravio
Art. 133, O falecimento do militar da ativa acarreta interrupção do
serviço militar, com o consequente
desligamento ou exclusão do serviço
ativo, a partir da data da ocorrência do óbito.
Art. 134. O extravio do militar da
ativa acarreta interrupção do serviço
militar, como o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a
partir da data em que o mesmo ror
oficialmente considerado extraviado.
§ 10 O desligamento do serviço ativo será feito 6 (seis) meses após a
agregação por motivo de extravio.
§ 20 Em caso de naufrágio, untetro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outros acidentes ofícíalmente reconhecidos, o extravia ou o desaparecimento de militar da u.ttva
será considerado como falecimento,
para fins dêste Estatuto, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de
possível sobrevivência ou quando se
dêem por encerradas as providências
do salvamento
Art. 135. O reaparecimento de militar extraviado ou desaparecido, já
desligado do serviço ativo, resulta
em sua reínclusão e nova agregação,
enquanto se apuram as causas que
deram origem ao seu afastamento •
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Parágrafo único. O militar reaparecido será submetido a Conselho de
Justificação ou a Conselho de Disciplina, por decisão do Ministra da
respectiva Fôrça, se assim fôr julgado necessário.
CAPÍTULO UI

Da Reabilitação

Art. 136. A reabilitação do militar
'Será efetuada:
I - de acôrdo com os Códigos
Penal Militar e de Processo Penal
Militar, se tiver sido condenado, por
sentença definitiva, a quaisquer penas previstas no Código Penal Militar~ e
II - de acôrdo com a Lei do Serviço Militar, se tiver sido excluído ou
licenciado a bem da disciplina.
Parágrafo único. Nos casos em
-que a condenação do militar -tcarretar sua exclusão a bem da díscípltna, a reabilitação prevista na Lei
do Serviço Militar poderá anteceder
a efetuada de acôrdo com os Códigos
Penal Militar e de Processo Penal
Militar.
Art. 137. A concessão da reabilitação implica em que sejam cancelados, mediante averbação, os antecedentes criminais do militar ou
substituídos seus documentos comprobatórios de Situação militar pelos
adequados à nova situação.
CAPíTULO IV

Do Tempo de Serviço

Ar1;. 138. Os militares começam a
'Contar tempo de serviço nas Fôrças
Armadas a partir da data de sua i11.corporação em qualquer Organização
Militar da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica, matricula em órgão de
formação de militares ou nomeação
para pôsto ou graduação nas Fôrças
Armadas.
§ 10 Considera-se como data de incorporação, para fins dêste artigo:
a) a data do ato em que o convocado ou voluntário é considerado incluído em uma Organização Militar
ou a ela incorporado; e
b) a data inicial de admissão como
praça especial.
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§ 20 O tempo de serviço como aluno de órgão de formação da reserva
é
computado, apenas para fins de
inatividade, na base de 1 (um) dia
para cada período de 8 (oito) horas de Instrução, desde que concltuda com aproveitamento a formação
milítar.
§ 30 O militar reincluído recomeça. a contar tempo
de serviço da

dada de sua reinclusão.
§ 4°

Quando, por motivo de fôrça

maior, oficialmente reconhecido (in-

cêndio, inundação, naufrágio,

3ÍlU5-

trc aéreo e outras calamídadesi, fal-

tarem dados para a contagem
do
tempo de serviço, caberá aos Ministros Militares arbitrar o tempo a ser
computado, para cada caso particular,
de acôrdo com os elementos disponíveis.
Art. 139. Na. apuração do tempo
de serviço militar, será feita distinçâo entre:
I II -

tempo de efetivo serviço; e
anos de serviço.

Art. 140. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado
dia a dia entre a data de incorporação e a data limite estabelecida para
a contagem ou a data do desligamento do serviço ativo, mesmo que
tal espaço de tempo seja parcelado.
19.
O tempo de serviço em
campanha é computado pelo dôbrc
como tempo de efetive serviço, para
tod-os os efeitos, exceto inàicaçãoJa.ra a quota compulsória.
§ 29 Será, também, computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia, nas Organizações Militares, pelo militar da reserva
convocado ou mobilizado, no exercicio de funções militares.
§ 39. Nâo serão deduzidos do
tempo de efetivo serviço, além dos
afastamentos previstos no artigo 70,
os períodos em que o militar csnver
afastado do exercício de suas unções
em gôzo de licença especial .
§
49. Ao tempo de efetivo 5e1'viço, de que tratam êste artigo e parágrafos anteriores, apurado e totalizado em dias. será aplicado o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtençao
dos anos de efetivo serviço.
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AJ..t. 141.
"Anos de serviço" e a
expressão que designa o tempo de

efetivo serviço a que se referem o
artigo 140 e seus parágrafos, com os
seguintes acréscimos:
I - tempo de serviço público ft'deral, estadual ou municipal, prestado pelo multar anteriormente _'"'" sua
Incorporação, matrícula, nomeaçao ou
relnclusãc em qualquer Orgamzaçào
Militar;
l I - I (um) ano para cada :>
rcmco) anos de tempo de efetivo serviço prestado pelo oficial do ~uadro
ou Corpo ou Serviço de Saúde ou Veterinária que possuir curso un.versttárto, até que êste acréscimo complete o total de anos de duração 110r~
mal correspondente ao referido curso,
sem superposição a qualquer tempo
de serviço militar ou público eventualmente prestado durante a realização dêste mesmo curso;
III - tempo de serviço computável
durante o período matriculado como
aluno de órgão de formação da. reserva;
IV - tempo relativo a cada licença
especial não gozada, contado em dõbro;
V - tempo relativo a férias não
gozadas, contado em dôbro; e
VI- tempo de efetivo serviço passado pelo militar nas guarnições especiais e contado na forma a ser es~
tabelecída em regulamento, assegurados, porém, os direitos e vantagens
dos militares amparados pela legislação vigente.
§ 1Q •
Os acréscimos a que se referem os itens I, IlI, V e VI serão
computados somente no momento da
passagem do militar à situaçã-o
de
inatividade e para êsse fim.
§ 29.
Os acréscimos a que se referem os itens II e IV serão computados somente no momento la passagem do militar à situação .te inatividade e, nessa situação, para todos
os efeitos legais, inclusive quanto à
percepção definitiva de gratificação
de tempo de serviço e de adicional de
inatividade.
§ 3'"1.
O disposto no item II aplicar-se-á, nas mesmas condições e na
forma da legislação específica, aos
possuidores de CUTSO universitário, reconhecido oficialmente, que venham
a ser aproveitados como oficiais das

!'_~·r-1a1as, desde que êste curso
seja requisito essencial para seu
aproveitamento.
§ 49. Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a
quota compulsória, o
tempo:
a) que ultrapassar de 1 (um) ano,
contínuo ou não, em licença para tratamento de saúde de pessoa da família;
b) passado em licença para tratar
de Interêsse particular; .
c) passado como desertor;
d) decorrido
em cumprimento de
pena de suspensão do exercício
do
põsto. graduação, cargo ou função,
por sentença passada em julgado; e
e) decorrido em cumprimento
de
pena restritiva da liberdade, por sentença passada em julgado, desde' que
não tenha sido concedida suspensão
condicional da pena, quando, então,
o tempo correspondente ao período
da pena será computado apenas :1ra fim de indicação pac'i a quota
compulsória e o que dêle exceder, para todos os efeitos, caso as .ondíçôes
estipuladas na sentença não o impeçam.

P.3rç8.:j

Art. 142. O tempo que o müítar
passou ou vier a passar afastado do
exercício de suas funções, em consequêncía de ferimentos recebidos em
acidente quando em serviço, em
combate, na defesa da Pátria e na
garantia dos podêres constituídos, da.
lei e da ordem, ou de moléstia a -íquírida no exercício de qualquer função
militar, será computado como se êle
o tivesse passado no exercido efeti ~
170 daquelas funções.
Art. 143.
Entende-se por tempo
de serviço em campanha o perfodo
em que o militar estiver em 'merações de guerra.
Parágrafo único.
A partácipaçâo
do militar em atividades dependentes
ou decorrentes das operações .le guerra será regulada em legislação específica.
Art. 144. O tempo de serviço dos
militares beneficiados por anistia será contado como estabelecer o ato
legal que a conceder.
Art. 145. A data limite estaoeíecida para final da contagem dos anos
de serviço para fins de passagem para a inatividade será a do desligamenta do serviço ativo.
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Parágrafo único.
A data "rrutc
não poderá exceder de 45 (quarenta e cinco) dias, dos quais o -náximo
de 15 (quinze) no órgão encarregado
de efetivar a transferência, da tata
da publicaçã.o do ato de transferência para a reserva ou reforma, em
Diário O jicial ou Boletim ou Ordem
de Serviço da Organização Militar,
considerada sempre a primeira publicação oficial.
Art. 146. Na contagem dos anos
de seríço não poderá ser computada
qualquer superposição dos .ampos
de serviço público (federal, estadual e municipal ou passado em administração indireta) entre _si, nem
com os acréscimos de tempo, nara os
possuidores de curso uníversttárío, e
nem com o tempo de serviço computável após a Incorporação em Org~
nízaçâc Militar, matricula em órgão
de formação de militares ou nomeação para pôsto ou graduação nas
Fôrças Armadas
CAPÍTULO

Do

v

Casamento

Art. ~47. O militar da ativa pode
contrair matrimônio, desde que observada a legislação civil específica.
1Ç!.
E' vedado o casamento às
praças especiais, com qualquer idade, enquanto estiverem sujeitas aos
regulamentos dos órgãos de formaçã-o de oficiais, de graduados :.l de
praças, cujos requisitos para admissão exijam a condição deoltr;;iro,
salvo em casos excepcionais, a critério do Ministro da respectiva Fôrça
Armada.
§ 29.
O casamento com mulher
estrangeira somente poderá ser realizado após a autorização do Ministro
da Fôrça Armada a que pertencer o
militar.
Art. 148. As praças especiais que
contraírem matrimônio em desacordo com o parágrafo 19 do artigo anterior serão excluídas sem direito a
qualquer remuneração ou índenízaçâo.
§

CAPÍTULo VI

Das Recompensas e
das Dispensas do Serviço

Art. 149. As recompensas oonstttuem reconhecimento dos bons serviços prestados pelos militares.
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19 • São recompensas milítares:
prêmios de Honra ao Mérito;
b) condecorações por serviços prestados na paz e na guerra;
c)
elogios, louvores e referências
elogiosas; e
d) dispensas de serviço.
§ 29.
As recompensas serão concedidas de acôrdo com as nor-mas estabelecidas nas leis e regulamentos
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Art. le·O. As dispensas de serviço
são autorizações concedidas aos míütares para afastamento total do serviço, em caráter temporário.
Art. 151. As dispensas de serviço
podem ser concedidas aos nilitares:
I -----:. como recompensa;
II - para desconto em férias; e
IIr - em decorrência ":'e prescrição
médica.
Parágrafo único. As dispensas de
serviço serão concedidas com a i emuneraçâo integral e computadas como
tempo de efetivo serviço.
§

U)

TÍTULQ V

Disposições Finais e Transitórias

Art. 152. A Assistência Religiosa
às Fôrças Armadas é regulada por
lei específica.
Art. 153. E' vedado o uso, por parte de organização civil, de desíqneções que possam sugerir sua vinculacão às Fôrças Armadas.
Parágrafo único. Excetuam-se das
prescrições dêste artigo as associações, clubes, cálculos e outros, que
congregam membros das Fôrças Armadas e que se destinam, exclusivamente, a promover intercâmbio social
e assistencial entre os militares e suas
famílias e entre êsses e a sociedade
civil local.
Art. 154. Os atuais Quadros ou
Corpos e respectivos ramos ou especialidades que não estiverem dentro das denominações básicas urescritas neste Estatuto ou da \,. "respondêncía hierárquica nêle cstabelecída, serão imediatamente ajustados,
ao estabelecido no artigo 17, 'espeitado o círculo a que pertence o respectivo pessoal.
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19.

Quando, em virtude tas pe-

culiaridades da Fôrça Armada mte-

tessaua ou da aplícaçác das atuais
normas de formação de especialistas,

fôr impraticável a adaptação daque-

le pessoal dentro da ccrresponuencia,

seqüência ou denominações fixadas
no artigo 17, o Quadro ou Corpo entrará imediatamente em axtdnçâo e

será criado um nôvo .Corpo ou l'-..spe-

cialidade qu-e atenda a possibilidade

de especíalízaçào e de promoção,

§ 2Q •
Será assegurada a opção
de permanência no Quadro ou Corpo

em extmçâo, QU' transferência para
a nova srtuaçào, desde que sausfeitos
os requisitos que vierem a ser estabelecíoos ,
§ 39.
O disposto neste artigo e
parágrafos será regulamentado separadamente, em cada Fôrça Armada.

Art. 155.

Ao militar oenefícíado

por uma ou mais das Leis nvs :188, de
8 de junho de 1948; 616, de 2 de fevereiro de 1949; :.156, de 12 de julho de
1950; 1.267, de 9 de dezembro de ";;)00;
e que em virtude do disposto uOS artigos 66 e 67 desta Lei não mais usufruirá as promoções previstas caqueIas leis, fica assegurada, por ocasião
da transferência para a reserva ou
da reforma, a remuneração de inatividade relativa ao põsto ou graduação a que seria promovido em Jecorréncía da aplicação das referidas leis.
Parágrafo único.
A remuneração
de inatividade assegurada neste artigo não pouerá exceuer. em .iennum
caso, a que. caberia ao militar, 5e fôsse éle promovido até 2 (dms) -rraus
hierárquicos acima daquele que tiver
por ocasião do processamento de sua
transferência para a reserva ou 1'eforma, incluindo-se nesta limita...ão a
aplicação do disposto no arágrato
1º do artigo 54 e no artigo 114 e seu
parágrafo 1c,
Art. 156. Na passagem para a
reserva remunerada, aos militares
obrigados ao vôo serão computados os acréscimos de tempo te efetivo serviço decorrentes das horas de
vôo realizadas até 20 de outubro de
1946, na forma da legislação zígente
até esta última data.

;"'i,;.,,,

Art. 157.
Os miltares da Aeronáutica que, por enfermidade, acidente ou deficiência psicofísíotógtca,
verificada em ínspeçâo de saúde, na,
forma regulamentar, forem consíderados definitivamente tncapacrtaôcs
para o exercício da atividade -é-ea
exigida pelos regulamentos .epecrnCOS, só passarão à inatividade ae esse incapacidade o fôr também para
todo o serviço militar.
Parágrafo único.
A
tegislaçao
própria da Aeronáutica
cstaoejeoe
a. situação do
pessoal enquadrado
neste artigo.
As praças reformadasArt. 158.
per íncapacídade .detunttva que nào
possam prover sua subsistência,
e
seu pedido ou ex otneio, jooemc
residir no Asilo de In validos "ja .Patrta, mediante ato do Ministro
na
Fôrça a que pertencerem.
Art. 159. Fica assegurado ao míütar qUe na data ae 10 de outubro de 1966 contava 20 (Vinte) ou
mais anos de eletivo serviço
aireitc à transferéncta, a ..edido, pa-

ra a reserva remunerada a ""artir
da data em que completou nu venha a completar 25 tvinte G em-co) anos de tempo de efetivo serviço.
Art. 160.
Após a vigência
do
presente Estatuto serão a ele e.justados todos os dispositivos rega,s e
regulamentares que con, êle tenham
pertinência.
Art. 161.
O presente
.saratuto
entra em vigor em 26 de dezembrode :971, ficando revogadas "s Leis.
nv 4.902, de 16 de dezembro .ie 1965,.
e nv 5.058, de 29 de julho de '1l:i66,
bem como os Decretos-leis nc 1.029,_
de 21 de outubro de 1969, e nQ 1.078,
de 27 de janeiro de 1970, e demais'
dísnoslcõestem contrário.
Brasília, 23 de dezembro de 1971;'
1509 da Independência e 839 da.
República.
EMÍLIO G. MÉDICI

Asiatbertc de Barros
Orlando Geisel
J" Araripe Macedo

NUnes

1.;,-C:
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DE 27 DE DEZEMBRO DE 1971

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Distrito Federal para
Financeiro de 1972

o Exercício

o Presidente da República
Faço saber que o Senado Federal, nos têrmos do § 19, do art. 17, da
Constituição da República Federativa do Brasil, decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1Q O Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro
de 1972, estima .a Receita em Cr$ 588.978.176,00 (quinhentos c oitenta e'
oito milhões, novecentos e setenta e oito mil, cento e setenta e seis cruzeí-,
TOS), e fixa a Despesa em igual valor.
Art. 2Q A Receita do Distrito Federal será realizada mediant-e arrecadação de tributos, rendas, suprímentos. fundos e outras Receitas Correntes:
e/ou de Capital, na forma da legislação em vigor e de acôrdo com o seguinte desdobramento:
1. RECEITAS CORRJENrEs

1.1
1.2
1.3
1.4
1.6

c-s

- Receita Tributária
.
- Receita Patrimonial
.
- Receita Industrial ..........................•......
- Transferências Correntes
.
- Receitas Diversas
'
.
TOTAL.'DAS RECEITAS CORRENTES

184.945.000,00
2.020.000,00'
1.450.000,00
292.538,000.00
8.245.000.00'
439.198.000,00

2. RECEITAS DE CAPITAL

2.1 - Alienação de Bens Móveis e Imóveis
2.2 - Transferências de Capital
2.3 - Outras Receitas de Capital

.
.
.

327,176.00
99.452.000,00
1. 000,00

.

99.780.176,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARLA ....••....

588.973.176,00

TOTAL DAS 'RECEITAS DE CAPITAL

Art. 39 A Despesa do Distrito Federal será efetuada de acôrdo com a
programação estabelecida nos quadros anexos, distribuídos por Unidades,
Orçamentárias, conforme os seguintes desdobramentos sintéticos:
1. DESPESA POR PROGRAMAS

Admlnístraçâo . .
Agropecuária . .
Assistência e Previdência
Defesa e Segurança
Educação
Energia
'
Habitação e Planejamento Urbano
Saúde e Saneamento
Transporte . .
~

eis
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TOTAL .

Reserva de Contingência ...................•.............
TOTAL GERAL DA DESPESA

114,373.1.95,00
23.585.400.00'
10.057.117,00
79.041. 000.00
121. 962.900,00
4.426.000,00
82.324.000,00
117.843.864.00
20.364,700.00
573,978,176.00'
15,000.000,00
588.978.176,00
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2. DESPESk POR UNIDkDE OR9AiMENTARIA
Poder Executivo

crs

Gabinete do Governador .... _...........

Departamento de Educação Física, Esportes
e Recreação
Departamento de Turismo .............•..
Procuradoria Geral ...•...................
Secretaria de Administração
Secretaria de Agricultura e Produção
Secretaria de Educação
Secretaria de Finanças
Secretaria do Govêrno
'.0.·
,....
Região Administrativa
I - tarasnía . ..
Região Administrativa
l i - Gama. ....

Cr$

4.988.900,00

2.774.600,00
2.541.000,00
4.762.600,00
18.828.'500,00
23.585.400,00
118.535.300,00
48.293.600,00
16.712.300,00
1.232.230,00
1.876.600,00
1.916.000,00
1.159.000,00
1.670.400,00
1.297.800,00
511.600,00
87.782.600,00
26.078.000,00
30.563.000,00
23.73'8.000,00
9.961.000,00

Região Administrativa [ItI - rI'aguatlnga .
Região Administrativa IV - iBrazlãndia .
Região AdmJnistrativa
V - Sobradinho.
Região Administrativa VI - íPlanaltina.
Região Administrativa Vilr - Jardim
Secretaria de Saúde
Secretaria de Segurança Pública
Policia Militar do Distrito Federal
Corpo de Bombeiros do Distrito Federal..
Secretaria de Serviços Públicos
Administração da·Estação Rodoviária de
Brasília .
1.197.700,00
serviço Autônomo de Limpeza Urbana..
11.349.264,00
Secretaria de Serviços Sociais . . . . . . . . . .
10.457.117,00
Secretaria de Viação e Obras............ 116.449.000,00
oroõo Auxiliar do Poder Legislativo
Tribunal de Contas do Distrito Federal...

6.716.165,00

TOTAL . .............................•....................

573.978 .176,OD

Reserva de Contingência
TOTkL GERAL DA DESPESA....... •....

15. DOO. 000,00
583.978.176.00

Art. 49 A aplicação dos recursos discriminados no art. 39, far-se-á de
acôrdo com a programação estabelecida para as Unidades Orçamentárias,
aprovada nos anexos componentes da presente Lei.
Art. 59 Durante a execução orçamentária, fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de
50% (cinqüenta por cento) da Receita 'I'rfbutárta Orçada, podendo, para o
respectivo financiamento:
I -

utilizar o excesso de arrecadação apurado de acõrdo com o
§ 39 , do art. 48, da Lei nv 4.320, de 17 de março de 1964;
II - anular, total ou parcialmente, dotações orçamentárias, na forma prevista no item III, do § 19, da Lei nc 4.320, de 17 de
março de 1964; e
III - utilizar os recursos da Reserva de Contingência prevista na
presente Lei.
Art. 6° Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a:
I - realizar operações de crédito, por antecipação da receita, obedecido o limite previsto na Constituição; e
II - firmar convênios com a União para administração e cobrança.
dos tributos previstos na presente Lei.
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Art. 7'1 O Governador do Distrito Federal, mediante Decreto:
I - indicará órgãos centrais para movimentação das dotações atribuídas às diversas Unidade Orçamentárias, segundo dispõe
do art. 66, da Lei nv 4.320, de 17 de março de )964; e
II - provará até 31 de dezembro do ano em curso, quadros de
detalhamento dos Projetos e Atividades integrantes da presente Lei.
Art. 8(> Fica Governador do Distrito Federal autorizado a tomar as
medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento
da Receita.
Art. 99 Os Orçamentos dos órgãos da Administração Indireta, aprovados de conformidade com a legislação, deverão discriminar as receitas
por fontes e categorias econômicas, e, da mesma forma do Orçamento do
Distrito Federal, alocar as despesas por programas, subprogramas, projetos e atividades.
Parágrafo único. Os quadros de detalhamento de despesas a que se
refere o art. 79 , item II desta Lei e os orçamentos dos órgãos de Administração Indireta serão publicados no "Distrito Federal", até 31 de
dezembro do ano em curso.
Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1971; 1509 da Independência e 839 da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Alfredo Buzaid

Os anexos referentes a presente Lei foram publicados no D. O. de 28
de dezembro de 1971 (Suplemento).

APENSO
No "Apenso" dos volumes da "Coleção das Leis" figuram:

I - Os diplomas legais que, expedidos em trimestres anteriores, foram publicados no "Diário Oficial" até o último dia útil do
trimestre ao qual corresponder o volume.
II - As retificações e reproduções pnblicadas durante o
trimestre, quando referentes a diplomas legais expedidos em
trimestres anteriores.
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e') LEI COMPLE:MENTAR N.o 11 DE 25 DE MAIO DE 1971

Institui o Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, e dá outras pTO~
vidências.

o

Presidente da República

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1.0 E' instituído o Programa
de Assistência ao Trabalhador Rural
(PRORURAL), nos termos da presente Lei Complementar.
§ 1.° Ao Fundo de Assistência ao
'I'rabalhador Rural ~ FUNRURAL

diretamente subordinado ao Ministro do Trabalho e Previdência Social e ao qual é atribuída rersonaüdade jurídica de _natureza autárquica,
caberá a execucao do Programa de
Assisténcta ao Trabalhador Rural na
forma do que dispusera H.egula~en
to desta Lei Complementar.
§ 2.° O FUNRURAL gozará em
tôda a sua plenitude, inclusive no que
se refere a seus »ens. serviços e ações,
aas regalias, privilégios e imunidades
da União e terá por fôro o da sua
eene, na Capital da República, ou o
da Capital do Estado para os atos do
amblto dêste,
Art. 2.° O Programa ce Assistência
ao Trabalhador Rural consistirá na
prestação dos seguintes benefícios:
I - aposentadoria por velhice;
II - aposentadoria por Invaltdes:
UI - pensão;
,
IV - auxtüo-runeral ;
V - serviços de saúde;
VI - serviço social.
ATt. 3.~ São beneficiários do Programa de Assistência instituído nes-Ó,

ta Lei Complementar o trabalhador
rural e seus dependentes,
§ L° Considera-se trabalhador rural, para os ereatos desta Lei Complementar:
a pessoa rtsica que presta' serviços de natureza rural a empregador, mediante remuneração de quallO1uer espécie,
b) Q produtor, proprietário ou não,
que. sem empregado, trabalhe na
atividade rural, individualmente ou
em regime de economia familiar, assrm entendido o trabalho dos membros da família indispensável à própria subsistência e exercido em condlções de mútua dependência e colaboração.

a,

§ 2.° Considera-se dependente o
definido como tal na Lei Orgânica da
Previdência Social e legislação posterior em relação aos segurados do SIstema Geral de Previdência Social.
Art. 4.u A aposentadoria por veIhice corresponderá a uma prestação
mensal equivalente a 50% (cinqüenta
por cento) do salárto-mínlmo de
maior valor no Pais, e será devida ao
trabalhador rural que tiver completado 65 (sessenta e cinco) MOS de
idade.
Parágrafo único. Não será devida
a aposentadoria a mais de um componente da unidade familiar. cabendo apenas o benefício ao respectivo
chefe ou arrtmo,
Art. 5.° A aposentadoria por Invalidez corresponderá a uma prestacão Igual à da aposentadoria por velhice, e com ela não acumulável,
devida ao traba-hador vítima de enfermidade ou lesãc orgânica, total e
deftniüvament> incapaz para o trabalho, observado o princípio estare-
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Jecido no parágrafo único do artigo

anterior.
Art. 6.° A pensão

por

morte do

trabalhador rural, concedida segundo

ordem preferencial aos dependentes,
coneísttra numa prestação mensal,
equivalente

Gt

3C% (trinta por cento)

do salárío-mtnímo de maior valor no
País.

Art. 7.° Por morte presumida do
traba.hador, declarada pela autoridade judiciária competente, depois de

seis meses de sua ausência, será COTIM
cedida uma pensão provisória, na.
forma estabelecida no artigo anterior.
Art. 8." Mediante prova hábil do

desaparecimento do trabalhador, em
virtude de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus
à pensão provtsorta referida no artigoanterior, dispensados o prazo e a
declaração nêie exigidos.
Parágrafo único. Verificado o rea...
parecímento do trabalhador, cessara
ímedíabamente o pagamento da pensão, desobrigados os benefíciártos do
reembôlso de quaisquer quantias recebidas.
Art. 9° O auxílio-funeral será devido, no importe de um salárto-mintmo regional, por morte do trabalhador rural chefe da unidade ramiüar
ou seus dependentes e pago àquele que
comprovadamente houver providenciado, às suas expensas, o sepultamenta respectivo.
Art. 10. As importâncias devidas
ao trabalhador. rural serão pagas. ..:8."
so ocorra sua morte, aos seus dependentes e, na falta desses, reverterão
ao FUNRURAL.
Art. 11. A concessão das arestações pecunlártas asseguradas por esta
Lei Complementar será. devida :lo partir do mês de janeiro de 1972, acredondando-ae os respectivos valores
para a unidade de cruzeiro tmedtatamente superior, quando fôr o <:.aSIJ,
inclusive em relação às cotas índtvlduais da pensão.
Art. 12. Os serviços de saúde serão prestados aos beneficiários, na
escala que permitirem os recursos orçamentários do FUNRURAL, em regime de gratuidade total ou par-tal,
segundo a renda familiar do trabàhador ou dependente.
Art. 13. O Serviço Social visa fl
propiciar aos beneficiários -neíhorr a

de seus hábitos e de suas condições
de existência. mediante ajuda pessoal,
nos desajustamentos individuais "! da
unidade familiar e, predominantemente, em suas diversas necesstdaoes
ligadas à assistência prevista nesta
Lei, e será prestado com a amplitude
que permitirem os recursos orçamentários do FUNR URAL. e segundo 3 S
possibilidades locais.
Art. 14. O ingresso do trabalhador rural e dependentes, abrangntoa
por esta Lei Complementar. no "",ç::,'1me de qualquer entidade de prevtdenera social não lhes acarretará 'a l:'úrda do direito às prestações do erograma de ASSIstência, enquanto não decorrer o período de carência a rue S'3
condicionar a concessão dos benettcíos
pelo nôvo regime.
Art. 15. Os recursos para o cuseeto
do Programa de Assistência ao' Trabalhador Rural provirão das segumtes fontes:
I - da contribuição de 2% (dcís
por cento) devida pelo produtor, eõbre
o valor comercial dos produtos rurais,
é recolhida:
a) pelo adquirente, consignatário ou
cooperativa que ficam sub-rogados,
para êsse tiro, em tôdae as obrtgaçôes
do produtor;
b) pelo produtor, quando êle proprio industrializar seus produtos ou
vendê-los. no varejo, diretamente ao
consumidor.
II - da contribuição de que trata
o art. 3° do Decreto-lei n" 1.146, de
31 de dezembro de 1970, a qual fua
elevada para 2.6% (dois e seis -íéctmos por cento), -cabendo 2,4% (doís
e quatro décimos por cento) ao ...
FUNRURAL.
§ 1° Entende-se como produto rural
todo aquêle que. não tendo sofrtdo
qualquer processo de Industrtalízacêo,
provenha de origem vegetal 1U animal, ainda quando haja sido suometido a processo de beneficiamento,
assim compreendido um processo prrmario, tal como descaroçamento, ptlagem, descascamenta ou limpeza e
outros do mesmo teor. destinado à
preparação de matéria-prima para
posterior industrialização.
§ 2° O recolhimento da contribuição estabelecida no item I devera '::"1'
feito até o último dia do mês aegumte aquele em que haja ocorrido a. .pe-

Aros

DO PODER LEGISLA'I'IVO

ração de venda ou transformação In.duatrial.
§ 3° A falta de recolhimento, na.
época própria, da contrtburção astabelecida no item I sujeitará, cutomatícamente, o contribuinte a multa. ue
10% (dez por cento) por semestre 011
fração de atraso, calculada .óbre ')
montante do débito, á correção monetária dêste e aos juros moracórtos de
1 % (um por cento) ao mês sôme o
referrdo montante,
§ 4° A infração de qualquer dispositivo desta Lei Complementar ' .re
.sua regulamentação, para a lual não
haja penalidade expressamente -ormnada, conforme a gravidade ca Intração, sujeitará o infrator a "!1UJt.:?de 1 (um) a 10 (dez) salártos-mnumos de maior valor no Pais. 'mposta
e cobrada na forma a ser definida no
regulamento.
§ 5° A arrecadação da contrfbuiçéo
devida ao FUNRURAL, na forma no
.artlgo anterior, bem assim das '>o1'1:'~.
pendentes multas impostas e demats
cominações legais. será realizada, preferencialmente, pela rêde 'aanca-ra
credenciada para efetuar a arreca.dação das contribuições devidas ,40

mps.

§ 6° As contrlbutções de que tracem
os itens I e II serão devidas a P>'J,,"r;lT
de 1° de julho de 1971, sem prenuzc
-do recolhimento das contribuições (Jp..
vidas ao FUNRURAL, até o dia. -roedíatamente anterior àquela- data, .pcr
fôrça do disposto no Decreto-lei 1.0.mero 276, de 28 de fevereiro 1e.1 rif$7.
Art. 16. Integram, ainda. a receita

do FUNRURAL:

I - 4..:; multas, a correção monetária e os juros moratórios a que estão suje-Itos os contribuintes, na forma do § 3.", do artigo anterior e por
atraso nc pagamento das contribui-çôcs a qUE' se refere o item II do
mesmo artig:>;

II - As multas provenientes de tnfrações peatícadas pelo contribuinte,
nas relações com o FUNRURAL;
lU --..: As doações e legados, rendas
extraordinárias ou eventuais, bem
assim recursos incluídos no Orçamento da União.
Art. 17. Os débitos relativos ao
FUNRURAL e resultantes do disposto
no Decreto-lei n.s 276, de 28 de fevereiro de 1967, de responsabilidade
-dos adquirentes ou consignatários, na
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qualidade de sub-rogados dos produtores rurais e os de responsabilidade
daqueles que produzem mercauonaa
rurais e as vendem, diretamente, aos
consumidores, ou as industrlalízam
ficam isentos de multa e de correção
monetária, sem prejuízo dos correspondentes juros moratórios, desde que
recolhidos ou confessados até noventa dias após a promulgação desta Lei
Complementar.
Parágrafo único. - Em relação ao
período de 1.0 de março a 19 de outubro de 1967, os adquirentes e consignatários de produtos rurais só ficam obrigados a recolher ao .... , ..
FUNRURAL as contribuições a êste
devidas, quando as tenham descontado do pagamento que efetuaram,
aos produtores, no dito período, pela
compra dos referidos produtos,
Art. lS. A confissão a que se. refere o artigo anterior terá por objeto os débitos relativos ao período
de 1.0 de março de 1967 a dezembro
de 1969 que poderão ser recolhidos
em até vinte parcelas mensais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a prlmeíxa
no último dia útil do mês subseqüente ao da confissão.
Parágrafo único. O parcelamento
de que trata êste artigo é condicionado às seguintes exigências:
a) consolidação da divida, compreendendo as contribuições em atraso
e os respectivos juros moratórios, calculados até a data do parcelamento;
b) confissão expressa da dívida
apurada na forma da alínea anterior;
c) cálculo da parcela correspondente à amortização da divida confessada e aos juros de 1% (um por
cento) ao mês, sôbre os saldos decrescentes dessa mesma divida;
d) apresentação, pelo devedor, de
fiador idôneo, a critério do
.
FUNRURAL, que responda sofídàrtamente pelo débito consolidado e demais obrigações a cargo do deveetor;
e) incidência, em cada parcela recolhida posteriormente ao vencimento, da correção monetária, bem como
das sanções previstas no art. 82 da.
Lei n." 3. SC7, de 26 de agõsto de
1960, e respectiva regulamentação.'
Art. 19. Ficam cancelados os débitos dos produtores rurais para com
o FUNnURAL, correspondentes ao
período de fevereiro de 1964 a fevereiro de 1967.
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Art. 20. Para efeito de sua atualização, 05 benefícios instituídos por
esr a Lei Complementar, bem como o
respectivo sistema de custeio, serão
revistos de dois em aois anos pelo
Poder EXecutivo. mediante proposta
do Serviço Atuarial do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
Art. 21. O FUNRURAL terá seus
recursos financeiros depositados no
Banco do Brasil S. A. e utilizados de
maneira que a receita de um semestre se destine à despesa do semestre
imediato.
Parágrafo único. Até que entre em
vigor o Programa de Assistência ora
Instttnfrto. o FUNRURAL continuará

prestando aos seus beneficiários a
assistência médico-social na forma
do Regulamento aprovado pelo Deereto n.s 61.554, de 17 de outubro de
1967.

Art. 22. lt criado o Conselho Diretor do FUNRURAL, que será presidido pelo Ministro do Trabalho e Prev e i a Sor-ta l ou por seu represen-

tante expressamente designado, e integrado, ainda. pelos representantes
dos seguintes órgãos: Ministério da
Agricultura, Mtntstér-lo
Instituto Nacional de

da Saúde,
Previdência

Social, bem assim de cada uma das
Confederações representativas das
categorias econômica e profissional
agrárias.
Parágrafo único.

O FUNRURAL

será representado em juizo ou fora.
dêle pelo Presidente do respectivo
Conselho Diretor ou seu substituto
legal.
Art. 23. O FUNRURAL terá a es-

trutura administrativa que fôr estabele . . ida ne Regulamento desta Lei
Complementar.
Parágrafo único.

O INPS dará a

Admtntstraoãn do FUNRURAL, pela

sua rêde operacional e sob a forma
de -ro-vícos de terceiros, sem prejuiec- de seus interêsses. a assistência
que se fizer necessária em pessoal,
materíal. instalações e serviços administrativos.
Art. 24. O custo de administração
do FUNRURAL, em cada exercício,
não poderá exceder ao valor correspondente a tO% (dez por cento )da
receita realizada no exercício anterior.
Art. 25. As despesas de organizac::>n r' __" serv'cos necessários à évecucâo desta Lei Comulementar, inclusive instalação adequada do Conse-

lho Diretor e dos órgãos da estrutura
administrativa do FUNRURAL, serão atendidas pelos recursos dêste,
utilizando-se, para tanto, até 10%
(dez por cento) das dotações das despesas previstas no orçamento vigente.
Art. 26. Os débitos relativos à
contribuição fixada no item I do artigo 15, bem assim as correspondentes multas impostas e demais comin. .ies legais, serão lançados em livro prc
destinado pelo Conselho
Diretor à inscrição da dívida a ti va do
E'U~RURAL.

Parágrafo único. É considerada liquida e certa a divida regularmente
inscrita no livro de que trata êste
artigo, _ a certidão respectiva serv
de título para a cobrança judicial, corno dívida pública, pelo mesmo
processo e com os privtléaíos reservados à Fazenda Nacíonal .
.
Art. 27. Fica extinto o Plano BáSICO "a Previdência Social, instituído
pelo Decreto-lei n.s 564, de 1.0 de
maio de 1969, e alterado pelo Decreto-lei n.s 704, de 14 de julho de 1969,
resss tvwtos o direitos daqueles Que,
contrtbuíndo para 6 INPS pelo referido Plano, cumpram período de carência ~é 30 . junho de 1971.
§ 1 ~ ..> con., 'nucões para o Plano
Bàstco daqueles que tfverem direito
assegurado, na forma dêste artigo. serâc recolhidas somente em corres1 »dêncía ao período a encerrar-se
em iO de junho de 1971, cessando o
direito de habilitação aos beneficios
em 30 de junho de 1972.
§ 2. 0 Caberá a devolução das contrihuir.f)po; descontadas, já recolhidas
ou não, àqueles cue. havendo começado a contribuir tardiamente, não
puderem cumprir o período de carêncía até 30 de junho de 1971.
§ 3. As emprêsas abrangidas pelo
Plano Básico são '""l('l11írl"lO; corno contrtbutntes ..-1 .... Procrama de Asststência ora ínstdtuído, participando do
seu custeio na forma do disposto no
item 1 do artigo 15, e dlsnensadas. em
conseqüência. da contribuição relativa ao referido Plano, ressalvado o
disposto no § 1.0.
Art. 28. As entidades sindicais de
0

trso-otbadores e de empregadores ru-

rais poderão ser utilizadas na fiscalização e identificação dos grupos rurais beneficiados com a presente LeI
Complementar e. mediante convênio
com o FUNRURAL, auxiliá-lo na
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implantação, divulgação e execução
do PRORURAL.
Art. 29. A emprêsa agro-industrial
anteriormente vinculada, Inclusive
quanto ao seu setor agrário. ao extinto Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Industrfártos e, em segrua, ao Instituto Nacional de Previdência Social, continuará vinculada
ao sistema geral da Previdência 80ciaí ,

.

Art. 30. A dotação correspondente
ao abono j revísto no Decreto-lei numero 3.200, de 19 de abril de 1941,
destinar-se-à ao refõrço dos recursos
orcamentártos do Ministério do Trabalho e Previdência Social, especificame- ., para suplementar a receita do
FUNRURAL, ressalvada a continuidade do pagamento dos benefícios já
corv- 'idos at . a data de entrada em
vigor deste, Lei.
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Art. 37. Ficam revogados, a partir da vigência desta Lei. o título IX
da Lei nv 4.214, de 2 de março de
1963, os Decretos-leis ns. 276, de 28
de fevereiro de 1967, 564. de 1.0 de
maio de 1969, 704, de 24 de julho de
1969. e o artigo 29 e respectivo paragrafo único do Decreto-lei 0 9 3.200
de 19 de abril de 1941, bem como as
demais díspostçôes em contrário.
Art. 38. Esta Lei Complementar
entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 25 de maio de 1971;
150.° da Independência e 83." da
República.
EMILIO G. M:E:DICI

Antônio Dettim. Netto
L. F. Cirne Lima
Júlio Barata
F. Rocha Lagõa
Mário Cláudio da Costa Braga

Art. 31. A proporção que as em-

prêsas atingirem, a critério do Minis-

tério do Trabalho e Previdência Social, suficiente grau de' organização,
poderão ser incluídas, quanto f10 -respectívo setor agrário, no sistema geral de Previdência Social, mediante
decreto do Poder Executivo.
Art. 32. li: lír-it,Cl ao trabalhador ou
dependente menor, a critério do
FUNRURAL, firmar recibo de pagamento de beneficio, independentemente da presença dos pais ou tutores.
Art. 33. Os benefícios concedidos
aos trabalhadores rurais e seus dependentes, salvo quanto às importâncias devidas ao FUNRURAL, 'aos desc ,.OOs autorizados por lei. ou derivados da obrigação de prestar alimentos, reconhecidos judicialmente, não
poderão ser objeto de penhora. arresto
ou seqüestro ser-do nulas de pleno direito qualquer venda ou cessâo, a
constttuíção de qualquer ônus, bem
assim a outorga de podêres irrevogáveis ou em causa própria para a resper-tiva percepção.
Art. 34. Não prescreverá o direito
ao benefício, mas prescreverão as
prestações não reclamadas no prazo
de cinco anos, a contar da data em
que forem devidas.
Art. 35. A presente Lei Complementar será regulamentada no prazo
de 90 dias de sua publicação.
Art. 36. Terá aplicação imediata
o disposto no artigo 1." e seu § 1.0. artigo 22, parágrafo único do artigo 23,
artigos 25 e 27 e seus § § e artigo 29.

LEI COMPLEMENTAR N'? 12
DE

8

DE NOVEMBRO DE

1971

Regula o artigo 69 da Constituição
dá outras providências.

o

e

Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 19 As operações de crédito
referentes a colocação e resgate de
titulas do Tesouro Nacional, decorrentes do giro
da
divida ounlíca
interna poderão ser realizadas Independentemente de estdmatíva e nxação das respectivas receitas e despesas no orçamento anual, ressalvado o
disposto no parágrafo 29 dêste ar-tigo.
§ 19 As operações autorizadas neste artigo incluem os valôres de:
a)
títulos do Tesouro Nactonal em
circulação na data da punlícaçào
desta lei, acrescidos dos valôres das
operações de crédito autorizadas em
lei para equilíbrio da execução orça ~
mentária anual;
b)
titulas do Tesouro Nacíona)
para execução da política monetária,
até o montante autorizado pelo COnselho Monetário Nacional; e
c) correção monetária dos t.tulos
de que trata êste artigo, quando a
ela sujeitos.
§ 29 As despesas com juros, descontos e comissões resultantes das
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trata êste artigo

serão incluídas no orçamento, anual
da União.
§ 3Q A consignação
de dotações

orçamentárias para atendimento das
despesas de que trata o parágrafo
anterior podera

ser

díspensada

a

critério do Conselho Monetano Nac1onal, permitida, neste caso, a ínclusão de seu valor no giro da divida,
Al't. 2Q Compete ao Banco Central do Brasil a admínlstraçâo da
dívida mobiliária interna da União,

com expressa atribuição de assegurar
o pagamento, nos respectdvas vencimentos, do principal e acessórtos
dos títulos do Tesouro Nacional referidos nesta lei complementar.
Art. 3Q Fica o Ministro da Fazen ~
da autorizado a promover a utilização de

disponibilidades do Tesouro

Nacional junto ao Banco Central do
Brasil com a finalidade de nivelar a
conta que registre o giro da diVida
pública.
§ 19 Aplica-se
o disposto neste
artigo na hipótese de as despesas
com as operações autorizadas no

artigo 19 serem superiores às respectivas receitas.
§ 29 Para efeito do disposto neste
artigo, se o saldo das contas do Tesouro Nacional junto ao Banco Ccntraí do Brasil
apresentar pnsíçâo
deficitária, o Conselho Monetàrío
Nacional poderá autorizar o Banco
Central do Brasil a subscrever diretamente títulos do Tesouro NS0iO:::uü,
em importância equivalente.
Art. 49 O Poder Executivo adotará as
providências necessárias à
exclusão, em variações patrtmoníare
de exercícios anteriores, do resultado
de operações de
crédito realizadas
através do giro da divida mobiliárioInterna da UIÚão.
Art. 59 Esta Lei Complementar
entra em vigor
na data..le sua
publicação.
Art. 69 Revogam-se as díspcslçôee
em contrário.
Brasília, 8 de novembro de 1971;
150'" da Independência e 8:19 da
República.
EMíLIO

G.

MÉDICI

Antônio Dettím. Netto
soõo Paulo aos Reis Velloso
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